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NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden bij brief van 23 juni 1965) 

Nr. 9 

Het gewijzigd ontwerp van wet wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

1. In artikel 4.1.1 lid 1 wordt het woord „alleen" ge-
schrapt. 

Lid 2 wordt gelezen: 
2. Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken 

bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of en!.el een 
onterving inhoudt. 

2. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 4.2.3a, luidende: 
Artikel 3a. Voor de toepassing van het in deze titel be-

paalde staat een natuurlijk kind niet betrekking tot zijn moeder 
en haar bloedverwanten gehjk met een wettig kind. 

3. Artikel 4.2.4 wordt gelezen: 
Artikel 4. 1. Natuurlijke kinderen worden tot de nalaten-

schap van hun vader uil eigen hoofde geroepen, tezamen met 
de echtgenoot en tic ucttige kinderen van de en later. 

2. Afstammelingen van een wettig of natuurlijk kind van 
de erflater, die met de erflater door natuurlijke verwantschap 
waren verbonden, worden bij plaatsvervulling geroepen. Bij ge-
breke van wettige verwantschap bestaat er natuurlijke verwant-
schap met de erflater, indien ieder der bij de verwantschap be-
trokken personen in familierechtelijke betrekking met zijn aan 
de erflater verwante ouder stond. 

3. Het erfdeel van een natuurlijk kind dat ingevolge het 
eerste of tweede lid wordt geroepen naast een wettig kind van 
dezelfde vader of naast een wettige afsta van dat 
wettige kind, is de helft van liet erfdeel van dat wettige kind. 
Het erfdeel van een natuurlijk kind dat tot de nalatenschap van 
zijn vader wordt geroepen naast diens niet van tafel en bed 
gescheiden echtgenoot, is de helft van het erfdeel van de 
echtgenoot. 

4. Artikel 4.2.6 lid 2, tweede zin. wordt gelezen: 
Indien degenen die geroepen worden om wegens voorover-

lijden de plaats m te nemen van grootouders oi' san overgroot» 
ouders, allen de erflater in dezelfde graad bestaan, erven zij 
echter voor gelijke delen. 

5. In het opschrift van de eerste afdeling van de derde titel 
wordt „Uiterste willen" vervangen door: Uiterste wilsbeschik-
kingen. 

6. Artikel 4.3.1.2 wordt gelezen: 
Artikel 2. 1. Een uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige 

rechtshandeling, waarbij een erflater een beschikking maakt, 
die eerst werkt na zijn overlijden en die in dit Boek i.-> geregeld 
of in de wet als zodanig wordt aangemerkt. 

2. De erflater kan een uiterste wilsbeschikking steeds cen-
zijdig herroepen. 

3. Een uiterste wilsbeschikking kan alleen bij uiterste wil en 
slechts door de erflater persoonlijk worden gemaakt en her-
roepen. 

7. In artikel 4.3.1.10 worden de woorden „tenzij uit de wil 
het tegendeel blijkt" vervangen door: tenzij uit de uiterste wil 
zelf het tegendeel is af te leiden. 
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8. Aan artikel 4.3.1.10a wordt een derde lid toegevoegd: 
3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een goed 

geacht niet tot de nalatenschap te behoren, indien de erflater 
tot overdracht van het goed verplicht was en deze verbintenis 
niet met zijn dood is tcnietgegaan. 

9. In artikel 4.3.1.11 wordt voor het woord „Wanneer" het 
cijfer 1 geplaatst en worden de woorden „heeft vermaakt, dat 
tot de door zijn overlijden ontbonden huwelijksgemeenschap 
behoort" vervangen door: uit de huwelijksgemeenschap heeft 
vermaakt. 

Toegevoegd wordt een tweede lid: 
2. Het vorige lid is alleen van toepassing indien de huwe-

lijksgemeenschap op het ogenblik dat de beschikking werd 
gemaakt, nog niet ontbonden was. 

10. In artikel 4.3.1.12 worden de woorden „iemand die" 
vervangen door: degene met wie de erflater. 

De woorden „de verloofde of de echtgenoot van de erflater 
is" worden vervangen door: gehuwd was of reeds trouwbeloften 
gewisseld had. 

11. Artikel 4.3.1.14 vervalt. 
12. In het opschrift van afdeling 4.3.2 worden de , ,urden 

„een uiterste wil" vervangen door: uiterste wilsbeschikkingen. 
13. Artikel 4.3.2.2 lid 3 wordt gelezen: 
3. Heeft een erflater bepaald dat hetgeen hij aan iemand 

nalaat, bij het overlijden van de bevoordeelde of op een eerder 
tijdstip zal ten deel vallen aan een afstammeling van een ouder 
van de erflater, en tevens dat indien die afstammeling dat tijd-
stip niet overleeft, diens alsdan bestaande afstammelingen 
staaksgewijze in diens plaats zullen treden, dan verkrijgen 
dezen dit recht, ook al bestonden zij nog niet bij het overlijden 
van de erflater. 

14. Artikel 4.3.2.5a vervalt. 
15. Artikel 4.3.3.1 lid 2 wordt gelezen: 
2. Legitimaris zijn de afstammelingen van de erflater in de 

gevallen dat zij volgens de wet erfgenaam bij versterf zijn. 
16. Artikel 4.3.3.2 wordt gelezen: 

Artikel 2. 1. De legitieme portie van een wettig kind van 
de erflater bedraagt: 

a. indien de erflater slechts één wettig kind achterlaat, de 
helft van het breukdeel dat het erfdeel bij versterf van 
het kind bepaalt; 

b. indien hij twee wettige kinderen achterlaat, tweederden 
van dat breukdeel; 

c. indien hij drie of meer wettige kinderen achterlaat, drie-
vierden van dat breukdeel. 

2. Voor de vaststelling van de legitieme porties van de 
wettige kinderen wordt de niet van tafel en bed gescheiden 
echtgenoot van de erflater meegeteld als een wettig kind. 

3. Afstammelingen van een wettig kind van de erflater 
worden tezamen voor een wettig kind geteld, maar ieder van 
hen kan slechts voor zijn deel opkomen. 

17. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 4.3.3.2a, luidende: 
Artikel 2a. Voor de toepassing van het in het vorige artikel 

bepaalde staat een natuurlijk kind met betrekking tot zijn 
moeder gelijk met een wettig kind. 

18. Artikel 4.3.3.3 wordt gelezen: 
Artikel 3. 1. De legitieme portie van een natuurlijk kind 

in de nalatenschap van zijn vader bedraagt de helft van het 
breukdeel dat zijn erfdeel bij versterf bepaalt. 

2. Afstammelingen van een natuurlijk kind, die in de 
nalatenschap van diens vader opkomen, worden tezamen in de 
plaats van dat kind gesteld, maar ieder van hen kan slechts 
voor zijn deel opkomen. 

19. Het cijfer 1. vóór het eerste lid, alsmede de leden 2 en 3 
van artikel 4.3.3.4 vervallen. 

20. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 4.3.3.4a, luidende: 
Artikel 4a. 1. Voor de toepassing van deze afdeling wor-

den giften gewaardeerd naar het tijdstip van de prestatie, be-
houdens het in de volgende leden bepaalde. Met een mogelijk-
heid dat de erflater de gift had kunnen herroepen wordt geen 
rekening gehouden. 

2. Giften van een verzekering op het leven van de erflater 
waarbij hij de begiftigde als begunstigde heeft aangewezen, 
giften waarbij hij zich het genot van het geschonkene gedu-
rende zijn leven heeft voorbehouden, en andere giften van een 
voordeel bestemd om pas na zijn overlijden ten volle te worden 
genoten, worden geschat naar de waaide onmiddellijk na zijn 
overlijden. Hetzelfde geldt voor giften van prestaties die de 
erflater bij zijn overlijden nog niet had verricht, met dien ver-
stande dat met deze giften, evenals met de uit dien hoofde 
nagelaten schulden, geen rekening wordt gehouden voor zover 
de nalatenschap niet toereikend is. 

3. Giften, bestaande in de vervreemding van een goed door 
de erflater tegen verschaffing door de wederpartij van een aan 
het leven van de erflater gebonden recht, worden gewaauleerd 
als een gift van dat goed, verminderd met de waarde van de 
door de erflater ontvangen of hem bij zijn overlijden nog ver-
schuldigde prestaties, voor zover deze niet bestonden in genot 
van dat goed. 

21. Artikel 4.3.3.5 lid 2 vervalt. Lid 3 wordt vernummerd 
tot lid 2, terwijl daarin de woorden „in de vorige leden" wor-
den vervangen door: in het vorige lid. 

22. Artikel 4.3.3.6 wordt gelezen: 
Artikel 6. De vervreemding van een goed door de erflater 

tegen verschaffing door de wederpartij van een aan het leven 
van de erflater gebonden recht, wordt voor de toepassing van 
deze afdeling geacht te zijn geschied met de bedoeling om de 
wederpartij te bevoordelen, indien zij echtgenoot, afstammeling, 
pleegkind of behuwdkind van de erflater was. Een zodanige aan 
deze personen gedane gift kan niet worden ingekort door een 
legitimaris die voor of na het overlijden van de erflater in de 
handeling heeft toegestemd bij een notariële akte. 

23. Artikel 4.3.3.6a wordt gelezen als volgt: 
Artikel 6a. Giften ten laste van een gemeenschap van goe-

deren of van een deelgenootschap, waarin de gever ten tijde 
van de gift gehuwd was, worden voor de toepassing van deze 
afdeling geacht door ieder der echtgenoten voor het te zijnen 
laste komende deel te zijn gedaan. 

24. Artikel 4.3.3.8a wordt gelezen: 
Artikel 8a. 1. Een aan een legitimaris zuiver gemaakte 

erfstelling en al hetgeen hij verder als onvoorwaardelijk erf-
genaam kan verkrijgen, komt in mindering van zijn legitieme 
portie, ook wanneer hij de nalatenschap verwerpt. 

2. Een legaat aan een legitimaris van een bepaalde geld-
som of van niet in een vorderingsrecht bestaande goederen der 
nalatenschap komt in mindering van zijn legitieme portie, ook 
wanneer hij het legaat verwerpt, mits het legaat onvoorwaar-
delijk is gemaakt, uiterlijk zes maanden na het overlijden van 
de erflater of, indien de legitimaris mede-erfgenaam is, uiterlijk 
bij de verdeling der nalatenschap opeisbaar wordt, en ten laste 
komt van een of meer erfgenamen wier erfdelen toereikend zijn 
om het legaat daaruit te voldoen. 

3. Heeft de erflater de in artikel 4.4.2.7a lid 2 bedoelde 
bevoegdheid ontzegd aan een legitimaris, dan kan deze het 
legaat binnen drie maanden na het overlijden van de erflater 
verwerpen, zonder dat het in mindering komt van zijn legitieme 
portie. 

25. In het eerste lid van artikel 4.3.3.8/J wordt tussen de 
woorden „een" en „bedrijf" ingevoegd: beroep of. 

Het derde lid wordt gelezen: 
3. Indien de legitimaris zulks binnen drie maanden na het 

overlijden van de erflater verzoekt, kan de boedelrechter de 
met het legaat belaste personen bevelen zekerheid te stellen; de 
boedelrechter stelt het bedrag en de aard van de zekerheid vast. 
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Wordt daaraan niet voldaan binnen de door de boedelrechter 
daarvoor gestelde termijn, dan komt het legaat niet in minde-
ring van zijn legitieme portie indien de legitimaris het alsnog 
verwerpt. 

26. In artikel 4.3.3.8c lid 4 wordt tussen de woorden „lega-
taris" en „geniet" ingevoegd: boven zijn legitieme portie. 

27. Artikel 4.3.3.8^ wordt gelezen: 
Artikel 8d. Legitimarissen ontvangen hetgeen hun met in-

achtneming van de artikelen 8-8c als legitieme portie toekomt, 
als erfgenaam uit het gedeelte der nalatenschap dat niet aan 
ingestelde erfgenamen toekomt, voor zover dit toereikend is. 

28. In artikel 4.3.3.8/i wordt „8a lid 2" vervangen door: 
8a lid 3. 

29. In artikel 4.3.3.11 lid 2, eerste zin, vervallen de woor-
den „en tweede lid". 

In de tweede zin van lid 2 worden de woorden „het derde 
lid" vervangen door: het tweede lid. 

30. Aan artikel 4.3.3.12 lid 1 wordt een tweede zin toege-
voegd, luidende: Een door de erflater bij overeenkomst toe-
gezegd legaat komt pas voor inkorting in aanmerking na alle 
andere in de vorige zin genoemde makingen. 

Lid 4 vervalt. 
31. Artikel 4.3.3.12a wordt gelezen: 
Artikel 12a. 1. Makingen aan een legitimaris worden gelijk 

andere makingen ingekort. 
2. Nochtans kan het gedeelte van de makingen aan een 

legitimaris, dat zijn legitieme portie niet te boven gaat, pas 
worden ingekort na de andere makingen. Alsdan geschiedt de 
inkorting van dat gedeelte zodanig, dat hij en de inkortende 
legitimaris een zelfde evenredig deel van hun legitieme porties 
verkrijgen. 

32. Artikel 4.3.3.126 wordt gelezen: 
Artikel 12b. Inkorting van een making geschiedt door een 

verklaring aan de erfgenaam of legataris. Door de inkorting 
vernietigt de legitimaris de making geheel of ten dele. 

33. In artikel 4.3.3.14 lid 1, tweede zin, wordt aan het slot 
„voor zover dit alle omstandigheden in aanmerking genomen 
niet onredelijk is" vervangen door: voor zover dit niet, alle 
omstandigheden in aanmerking genomen, onredelijk is. 

Toegevoegd wordt een derde lid, luidende: 
3. De bevoegdheid van een legitimaris tot inkorting van 

een gift vervalt na verloop van een hem daarvoor door de 
begiftigde gestelde redelijke termijn, en uiterlijk vijf jaren na 
het overlijden van de erflater. 

34. Artikel 4.3.3.14b lid 2 wordt gelezen: 
2. De afstand moet in dat geval geschieden binnen drie 

maanden na het overlijden van de erflater, tenzij deze daarvoor 
een andere termijn heeft gesteld. De termijn kan, zelfs nadat 
hij reeds was verlopen, door de boedelrechter een of meer malen 
op grond van bijzondere omstandigheden worden verlengd, 
tenzij de erflater het tegendeel heeft bepaald. 

35. Artikel 4.3.3.16 vervalt. 
36. In artikel 4.3.4.1 worden de woorden „drie maanden" 

vervangen door: zes maanden. 
37. In artikel 4.3.4.1a worden de laatste zinsneden van de 

eerste zin van lid 1 „ , tot een waarde van ten hoogste f 15 000, 
als voordeel tot zich te nemen." vervangen door: als voordeel 
tot zich te nemen, tot een waarde van ten hoogste f 15 000, 
welk bedrag bij algemene maatregel van bestuur kan worden 
gewijzigd. 

Lid 3 vervalt. De leden 4 en 5 worden vernummerd tot 3 en 4. 
38. Artikel 4.3.4.16 wordt gelezen: 
Artikel lb. 1. De niet van tafel en bed gescheiden echtge-

noot van de erflater heeft recht op een som ineens, ten bedrage 
van de legitieme portie waarop hij aanspraak zou hebben 

gehad, indien hij een wettig kind van de erflater zou zijn ge-
weest. 

2. Voor zover dit bedrag voor een voldoende verzorging 
van de echtgenoot, zijn vermoedelijke levensduur in aanmerking 
genomen, niet toereikend is, wordt de som verhoogd tot ten 
hoogste het bedrag, waarover de legitieme porties worden be-
rekend. 

39. Artikel 4.3.4.2 wordt gelezen: 
Artikel 2. 1. Een van tafel en bed gescheiden of gewezen 

echtgenoot van de erflater, aan wie de erflater ten tijde van het 
overlijden krachtens de wet verplicht was levensonderhoud te 
verschaffen, heeft recht op een som ineens, voor zover deze, zijn 
vermoedelijke levensduur in aanmerking genomen, nodig is 
voor zijn levensonderhoud. 

2. Deze som is ten hoogste gelijk aan het bedrag van de 
legitieme portie waarop de gerechtigde aanspraak zou hebben 
gehad, indien hij een wettig kind van de erflater zou zijn 
geweest. 

40. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 4.3.4.2a, luidende: 
Artikel 2a. 1. Een onwettig kind dat met zijn vader, de 

erflater, niet in familierechtelijke betrekking stond, heeft recht 
op een som ineens, voor zover deze nodig is voor zijn levens-
onderhoud, het in artikel 1.17.1.3 eerste en tweede lid uc^ddiue 
in aanmerking genomen. Dit recht kan alleen worden geldend 
gemaakt, indien de erflater reeds onderhoud voor het kind had 
betaald, daarvoor in rechte was betrokken, of binnen een jaar 
na de geboorte van het kind is overleden. 

2. Deze som is ten hoogste gelijk aan het bedrag van de 
legitieme portie, waarop de gerechtigde aanspraak zou hebben 
gehad, indien hij een natuurlijk kind van de erflater zou zijn 
geweest. 

41. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 4.3.4.2b, luidende: 
Artikel 2b. 1. Het recht op de in de vorige drie artikelen 

bedoelde sommen staat, voor zover zij tezamen de waarde van 
de nalatenschap niet te boven gaan, gelijk met een legaat aan 
de rechthebbende ten laste van de gezamenlijke erfgenamen, 
met dien verstande dat: 

a. het slechts kan worden ingekort op dezelfde voet als het 
gedeelte van de makingen aan een legitimaris, dat diens 
legitieme portie niet te boven gaat; 

b. het pas na alle testamentaire legaten in aanmerking komt 
voor vermindering ingevolge artikel 4.5.3.11a; 

c. de rechtsvordering verjaart door verloop van een jaar; 
d. van de uit te keren som wordt afgehouden de waarde van 

hetgeen de rechthebbende als erfgenaam of legataris toe-
komt, voor zover dit tot zijn verzorging kan strekken. 

2. Voor de toepassing van het vorige lid ondergaan de 
sommen, indien zij tezamen de waarde der nalatenschap te 
boven gaan, alle een evenredige vermindering. 

3. Onder de waarde van de nalatenschap wordt hier verstaan 
de waarde van de goederen der nalatenschap, verminderd met 
de door de erflater nagelaten schulden, de kosten van lijkbezor-
ging voor zover zij ten laste van de nalatenschap komen, en de 
waarde van het voordeel dat krachtens artikel la aan de echt-
genoot uit de nalatenschap toekomt. 

42. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 4.3.4.2c, luidende: 
Artikel 2c. Voor zover de in de artikelen lb—2a bedoelde 

sommen niet overeenkomstig het vorige artikel kunnen worden 
verkregen, kunnen de rechthebbenden overgaan tot inkorting 
van de daarvoor vatbare giften met overeenkomstige toepassing 
van het in de vorige afdeling bepaalde. 

43. In artikel 4.3.5.4 lid 3, tweede zin, wordt het woord 
„mondeling" geschrapt. 

44. Artikel 4.3.5.5 vervalt. 
45. In artikel 4.3.5.7 wordt geschrapt: „ter regeling van 

de lijkbezorging,". 
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Aan het slot van het artikel wordt toegevoegd: , alsmede ter 

bepaling dat zodanige goederen buiten een huwelijksgerneen-
schap van de legataris vallen. 

46. Artikel 4.3.6.1 wordt gelezen: 
Artikel 1. Voor het herroepen van een uiterste wilsbeschik-

king gelden dezelfde vormvoorschriften als voor het maken 
van die beschikking. 

47. In artikel 4.3.6.2 vervalt het cijfer 1. vóór het eerste lid. 
Het tweede lid vervalt. 

48. In artikel 4.4.2.1 wordt in de laatste regel van het derde 
lid het woord „iets" geschrapt. 

49. In artikel 4.4.2.3a lid 1 worden de woorden „voor de 
voldoening van opeisbare schulden en legaten." vervangen door: 
voor de voldoening van de schulden der nalatenschap in de 
zin van artikel 4.5.1.3A, die voor de vestiging van het vrucht-
gebruik behoren te worden voldaan. 

Het derde lid vervalt. 
50. Aan het tweede lid van artikel 4.4.2.4a wordt een 

tweede zin toegevoegd: 
Een door de erflater bij overeenkomst toegezegd legaat komt 

pas voor vermindering in aanmerking na alle andere in de 
vorige zin genoemde verplichtingen. 

51. In de eerste zinsnede van artikel 4.4.2.7 vervalt het 
woord „iets". 

52. Artikel 4.4.2.7a wordt gelezen: 
Artikel 7a. 1. Een legaat van een geldsom wordt zes maan-

den na het overlijden van de erflater opeisbaar, tenzij hij anders 
heeft beschikt. 

2. Nochtans kan een erfgenaam aan wie een goed der 
nalatenschap is gelegateerd tegen vergoeding van de waarde 
of een gedeelte daarvan, de betaling van die vergoeding op-
schorten tot de verdeling van de nalatenschap, tenzij de erf-
later anders heeft beschikt. 

3. Degene op wie de schuld uit een legaat van een geldsom 
rust, komt niet in verzuim door het enkele verloop van een 
voor de nakoming aangewezen termijn. 

53. Artikel 4.4.5.1 lid 2 wordt gelezen: 
2. In geval van een erfstelling onder een ontbindende tijds-

bepaling zonder een daarbij aansluitende erfstelling onder op-
schortende tijdsbepaling komt de eerstgeroepene vruchtgebruik 
met bevoegdheid tot vervreemding en vertering toe, voor zover 
de erflater deze bevoegdheid niet heeft uitgesloten. 

54. Artikel 4.4.5.3 wordt gelezen: 
Artikel 3. Om aan een making onder opschortende voor-

waarde een recht te kunnen ontlenen, moet men nog bestaan 
op het ogenblik dat de voorwaarde wordt vervuld, tenzij uit de 
uiterste wil of uit de aard van de beschikking het tegendeel 
voortvloeit. 

55. In de laatste zinsnede van het vierde lid van artikel 
4.4.5.4 vervalt het woord „iets". 

56. In lid 1, eerste zin, van artikel 4.4.6.1 wordt „uiterste 
wil" vervangen door: uiterste wilsbeschikking. 

Aan het einde van de tweede zin van lid 1 wordt toegevoegd: 
; hij kan ook beschikken dat wanneer een benoemde execu-

teur komt te ontbreken, de boedelrechter bevoegd is op ver-
zoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen. 

57. In artikel 4.4.6.3 lid 1 worden de woorden „en daaruit 
de schulden en legaten te voldoen, die tijdens zijn beheer opeis-
baar zijn" vervangen door: en de schulden der nalatenschap in 
de zin van artikel 4.5.1.3a te voldoen, die tijdens zijn beheer 
uit die goederen behoren te worden voldaan. 

58. In lid 2 van artikel 4.4.6.36 worden de woorden „schul-
den en legaten" vervangen door: de schulden der nalatenschap. 

59. In lid 1 van artikel 4.4.6.3c worden de woorden „schul-
den en legaten" vervangen door: schulden der nalatenschap. 

Lid 5 vervalt. 
60. Artikel 4.4.6.5a lid 2 onder a wordt gelezen: 
a. wanneer de schulden van de nalatenschap, welker vol-

doening reeds tot zijn taak behoort of nog binnen het 
jaar na het overlijden van de erflater tot zijn taak zou 
kunnen gaan behoren, zijn voldaan; 

In lid 3 worden de woorden „schulden en legaten" vervangen 
door: schulden der nalatenschap. 

De eerste woorden van het vierde lid worden gelezen als 
volgt: Zijn niet alle erfgenamen bekend of niet allen bereid 

61. In de aanhef van artikel 4.4.7.1 wordt „uiterste wil" ver-
vangen door: uiterste wilsbeschikking. 

62. In lid 2 van artikel 4.5.1.5 vervalt het woord „opeis-
bare". 

63. In artikel 4.5.1.5a lid 1 wordt na het onder a bepaalde 
ingevoegd: 

b. dat geen andere dan in de verklaring vermelde legaten 
van bepaalde goederen der nalatenschap of beperkte rechten 
op zodanige goederen gemaakt zijn; 

De letters b - d vóór de volgende onderdelen van het eerste 
lid worden vervangen door de letters c - e. 

64. Artikel 4.5.2.2 wordt gelezen: 
Artikel 2. 1. De in het vorige artikel bedoelde keuze 

wordt gedaan door het afleggen van een daartoe strekkende 
verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis. De 
verklaring wordt in het boedelregister ingeschreven. 

2. Zolang de nalatenschap niet door alle erfgenamen is 
aanvaard, kan de boedelrechter de maatregelen voorschrijven 
die hij tot behoud van de goederen nodig acht. 

65. Artikel 4.5.2.3 wordt gelezen: 
Artikel 3. 1. Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en 

zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfge-
naam gedraagt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, 
tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan. 

2. Indien een erfgenaam zijn keuze nog niet heeft gedaan, 
kan de boedelrechter hem daarvoor op verzoek van een be-
langhebbende een termijn stellen, die ingaat op de dag nadat 
de belanghebbende deze beschikking aan de erfgenaam heeft 
doen betekenen en de beschikking onder vermelding van de 
gedane betekening heeft doen inschrijven in het boedelregister. 
De boedelrechter kan op verzoek van de erfgenaam de termijn 
voor de afloop daarvan een of meer malen verlengen; de 
verlenging wordt in het boedelregister ingeschreven. 

3. Laat de erfgenaam de termijn verlopen zonder inmiddels 
een keuze te hebben gedaan, dan wordt hij geacht de nalaten-
schap zuiver te aanvaarden. 

4. Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gedaan, wordt 
geacht beneficiair te aanvaarden, wanneer een of meer zijner 
mede-erfgenamen door een verklaring beneficiair aanvaarden, 
tenzij hij alsnog binnen een overeenkomstig het tweede lid ge-
stelde of verlengde termijn de nalatenschap verwerpt. 

66. Artikel 4.5.2.4 lid 1 wordt gelezen: 
1. Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan 

voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping 
een machtiging van de boedelrechter. Hij is verplicht een ver-
klaring van beneficiaire aanvaarding of van verwerping af te 
leggen binnen een overeenkomstig het tweede lid van het 
vorige artikel gestelde of verlengde termijn. 

67. Artikel 4.5.2.4a lid 1 wordt gelezen: 
1. Wordt een erfgenaam geacht zuiver te hebben aanvaard 

ten gevolge van het verstrijken van een overeenkomstig artikel 
3 gestelde of verlengde termijn, dan kan hij op zijn verzoek 
door de boedelrechter op grond van bijzondere omstandigheden 
worden gemachtigd alsnog een verklaring van beneficiaire aan-
vaarding of van verwerping af te leggen. 
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68. Artikel 4.5.2.5A lid 1 wordt vervangen door: 
1. Een notaris die op verzoek van een erfgenaam als 

boedelnotaris voor de beneficiair aanvaarde nalatenschap op-
treedt, doet zich als zodanig inschrijven in het boedelregister 
en geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de overige 
erfgenamen. 

2. Op een door de meerderheid der erfgenamen uiterlijk 
een maand na die kennisgeving gedaan verzoek, kan de boedel-
rechter een andere notaris, die daartoe bereid is, als boedel-
notaris aanwijzen. Deze doet de vervanging inschrijven en 
brengt haar zo spoedig mogelijk ter kennis van de eerstaange-
gevvezene en de erfgenamen. 

Het tweede lid wordt vernummerd tot lid 3. 
69. De aanhef van artikel 4.5.3.1 wordt gelezen: 
Een nalatenschap wordt, behoudens het in artikel 4.5.3.13 

bepaalde, overeenkomstig de in deze afdeling gegeven voor-
schriften vereffend: 

70. Artikel 4.5.3.4 onder b wordt gelezen: 
b. op verzoek van een schuldeiser van de nalatenschap, 

wanneer tot een verdeling van de nalatenschap wordt 
overgegaan voordat de opeisbare schulden daarvan zijn 
voldaan, of wanneer voor hem het gevaar bestaat dat 
hij niet ten volle of niet binnen redelijke tijd zal worden 
voldaan, hetzij omdat de nalatenschap niet toereikend is 
of niet behoorlijk beheerd en afgewikkeld wordt, hetzij 
omdat een schuldeiser zich op de goederen van de 
nalatenschap gaat verhalen;. 

71. In lid 3 van artikel 4.5.3.8, eerste zin, wordt na „ter 
inzage van" ingevoegd: de erfgenamen en. 

72. Artikel 4.5.3.10 lid 4 vervalt. 
73. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 4.5.3.10/;, Iuidendt 
Artikel 10b. Indien iemand zowel schuldenaar als schuld-

eiser van de nalatenschap is, zijn de bepalingen van de Faillisse-
mentswet omtrent de bevoegdheid tot verrekening van over-
eenkomstige toepassing. 

74. Aan het derde lid van artikel 4.5.3.11a wordt een 
tweede zin toegevoegd: Een door de erflater bij overeenkomst 
toegezegd legaat komt pas voor vermindering in aanmerking 
na alle andere in de vorige zin genoemde verplichtingen. 

75. In artikel 4.5.3.16 lid 1 wordt na „bekend zijn" in-
gevoegd: of daaromtrent onzekerheid bestaat. 

76. Artikel 4.5.4.2 lid 2 wordt gelezen: 
2. Ook een schuld uit legaat van een erfgenaam aan een 

mede-erfgenaam wordt, voor zover zij bij de verdeling opeis-
baar is, op verlangen en ten behoeve van de mede-erfgenaam 
toegerekend op het aandeel van de schuldenaar. 

77. In artikel 4.5.4.3 lid 1, eerste zin, vervalt het woord 
„iets". 

78. Artikel 4.5.4.3a lid 1 wordt gelezen: 
1. Voor de toepassing van het vorige artikel wordt een gift 

ten iaste van een gemeenschap van goederen of van een deelge-
nooischap, waarin de gever ten tijde van de gift gehuwd was, 
geacht te zijn gedaan door de echtgenoot van wie de begiftigde 
afstamt, of indien deze van beide echtgenoten afstamt, door 
ieder van hen voor het te zijnen laste komende deel. 

Toelichting 

D«ï ondergetekende heeft met grote belangstelling kennis 
genomen van het verslag van het mondeling overleg dat de 
Commissie voor Justitie met zijn ambtsvoorganger heeft ge-
voerd op 9 en 16 december 1964 en op 27 januari, 9, 10, 17, 
24 en 25 februari en 3 maart van dit jaar. Gaarne verklaart hij 
over het algemeen de in die gedachtenwisseling van de zijde 
van zijn ambtsvoorganger uitgesproken meningen te delen en 

de in dat overleg bereikte resultaten te aanvaarden, daaronder 
begrepen de door zijn ambtsvoorganger gedane toezegging, het 
ontwerp op een aantal punten nader te zullen wijzigen. In de 
hierbij aangeboden nota van wijzigingen zijn de oplossingen 
uitgewerkt, die in het mondeling overleg werden aangekondigd, 
en zijn tevens enige andere wijzigingen opgenomen, die groten-
deels slechts van juridisch-technische aard zijn. Zij worden 
hieronder artikelsgcvvijze toegelicht. Op een drietal nadere voor-
stellen van verder strekkende aard moge de ondergetekende hier 
reeds de aandacht vestigen. 

In titel 2, Erfopvolging bij versterf, wordt een nieuw artikel 
4.2.3a voorgesteld, dat de in de wetten tot vaststelling van 
Boek 1 van het nieuwe wetboek voor het personen- en familie-
recht aanvaarde regel „moeder maakt geen bastaard" uitstrekt 
tot het intestate erfrecht. Een overeenkomstige bepaling wordt 
als artikel 4.3.3.2a voorgesteld ten aanzien van de legitieme 
portie van een natuurlijk kind in de nalatenschap van zijn 
moeder. 

In de derde en de vierde afdeling van titel 3, handelende over 
de legitieme portie en de andere wettelijke rechten worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. Door een wijziging van arti-
kel 4.3.3.1 wordt het voorstel om de langstlevende echtgenoot 
een legitieme portie toe te kennen teruggenomen. De combi-
natie van deze aanspraak met een aanspraak op een som ineens 
die eventueel voor een voldoende verzorging van de langst-
levendc nodig is. wordt vervangen door de toekenning in het 
herziene artikel 4.3.4.1/; van één aanspraak op een som ineens, 
die volgens lid 1 van dat artikel in bedrag overeenkomt met een 
legitieme portie en die, voor zover dit bedrag voor een vol-
doende verzorging niet toereikend is, in lid 2 dienovereenkom-
stig wordt verhoogd. 

In de tweede afdeling van titel 5 wordt door een wijziging 
van de artikelen 4.5.2.2 en 3 de wettelijke termijn van zuivere 
aanvaarding van de nalatenschap door tijdsverloop, ingaande 
bij het overlijden van de erflater, vervangen door een termijn 
die op verzoek van een belanghebbende door de bocdclrechter 
wordt vastgesteld en die ingaat nadat de beschikking aan de 
erfgenaam is betekend en in het boedelregister is ingeschreven. 

Artikel 4.1.1. De in het voorlopig verslag door de Commis-
sie van Justitie gedane suggestie om in lid 1 het woord „alleen" 
te schrappen is alsnog gevolgd. Deze redactiewijziging brengt 
geen materiële verandering teweeg. 

Het ontwerp bevatte oorspronkelijk als artikel 4.3.1.1 de aan 
artikel 921 BW. ontleende bepaling: „Goederen, die iemand 
bij zijn overlijden nalaat, behoren aan zijn erfgenamen bij ver-
sterf, voor zover hij daarover niet bij uiterste wil heeft be-
schikt". Haar strekking was, blijkens de toelichting van prof. 
Meijcrs. het beginsel tot uitdrukking te brengen, dat in het 
algemeen de uiterste wilsbeschikkingen voorrang hebben boven 
de erfopvolging bij versterf. De redactie van die bepaling had 
het bezwaar dat zij de indruk wekte alsof reeds een bcschik-
king bij legaat nagelaten goederen aan de opvolging door erf-
genamen zou onttrekken. Dit, ofschoon in het stelsel van het 
ontwerp het legaat van een goed der nalatenschap de legataris 
slechts een vorderingsrecht verleent tot overdracht van het 
goed door de erfgenamen die de erflater bij zijn overlijden in 
al zijn goederen opvolgen. Ten einde dit bezwaar te vermijden 
is artikel 4.3.1.1 in het gewijzigd ontwerp vervangen door de 
als tweede lid van het onderhavige artikel opgenomen bepaling, 
dat erfgenamen bij versterf opvolgen, voor zover niet krachtens 
uiterste wilsbeschikking andere personen erfgenaam zijn; zie 
de memorie van antwoord bij dit artikel. Voorts blijkt uit die 
memorie (bij artikel 4.3.1.2, p. 21, derde volle alinea) dat met 
deze bepaling tevens beoogd is tot uitdrukking te brengen dat 
onterving van een intestaat erfgenaam een uiterste wilsbeschik-
king is. 

In dit laatste opzicht acht de ondergetekende de in het ge-
wijzigd ontwerp aan lid 2 gegeven formulering niet volledig 
genoeg. Immers gehele of gedeeltelijke onterving van een per-
soon die volgens de regels van erfrecht bij versterf aan de 
beurt is, kan niet alleen geschieden door een erfstelling — een 
beschikking die zijn erfdeel geheel of ten dele, onvoorwaarde-
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lijk of voorwaardelijk aan een of meer andere personen als 
erfgenamen toekent —, zij kan ook geschieden door de enkele 
beschikking dat hij in het geheel niet of slechts voor een ge-
ringer deel dan zijn intestate erfportie erfgenaam zal zijn. Wel-
iswaar zullen ook in dit geval voor die erfportie meestal een of 
meer andere personen erfgenaam zijn, namelijk de persoon of 
de personen die de wet tezamen met hem of na hem als 
intestaat erfgenaam roept, maar het is niet ondenkbaar dat de 
erflater in het geheel geen door de wet als intestate erfgenamen 
genoemde personen achterlaat, of dat dezen, als gevolg van 
onwaardigheid, onterving of verwerping, geen van allen erf-
genaam zijn. Om deze reden wordt de formulering van lid 2 
van het onderhavige thans aldus herzien: „Van de erfopvolging 
bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschik-
king die een erfstelling of enkel een onterving inhoudt." 

Ten overvloede zij nog opgemerkt dat de vraag, of een erf-
stelling die het erfdeel van de intestate erfgenaam A toekent aan 
B, eerstgenoemde ook onterft voor het geval dat B door voor-
overlijden, onwaardigheid of verwerping geen erfgenaam is, een 
kwestie is van uitlegging van de uiterste wilsbeschikking. 

Artikel 4.2.3a. Bij de behandeling van de ontwerpen van 
wet tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk Wet-
boek heeft een meerderheid van de Commissie in haar voor-
lopig verslag terugkeer bepleit tot de regel van het oud-vader-
landse recht, dat de moeder geen bastaard maakt. Zij tekende 
daarbij aan dat de consequenties ten aanzien van het erfrecht 
t.z.t., dus bij de behandeling van Boek 4, onder ogen zouden 
moeten worden gezien. Bij dit standpunt, in zijn beide onder-
delen, heeft de Regering zich toen aangesloten en het is, wat 
Boek 1 van het nieuwe wetboek betreft, aanvaard in de wet 
van 11 december 1958, Stb. 590, waarbij de elfde titel van dat 
Boek is vastgesteld. In haar voorlopig verslag over Boek 4 
heeft de Commissie aan de aangebrachte verbetering van de 
familierechtelijke positie van het natuurlijke kind herinnerd. 

Inderdaad zijn ook de erfrechtelijke consequenties van de 
bovengenoemde regel in het oud-vaderlands recht van niet 
minder belang. Zoals G. E. Langemijer in zijn opstel, ver-
schenen in het Nederlands Juristenblad 1960 p. 693 e.v., heeft 
vermeld, had de regel „moeder maakt geen bastaard" in het 
oud-vaderlandse recht de consequentie van een gelijk erfrecht 
van wettige en natuurlijke kinderen in de nalatenschap van hun 
moeder en van haar bloedverwanten (De Blécourt-Fischer p. 
350). Aldus luidt ook het recht van Duitsland, Zwitserland, de 
Skandinavische landen en Oostenrijk. Met name bepaalt het 
Duitse recht, zoals het aan het eind van de vorige eeuw werd 
gecodificeerd: „Das uneheliche Kind hat im Verhaltnisse zu 
der Mutter und zu den Verwandten der Mutter die rechtliche 
Stellung eines ehelichen Kindes." (B.G.B. § 1705) en luidt 
artikel 461 lid 1 van het op 10 december 1907 vastgestelde 
Zwitserse wetboek: ..Die ausserehelichen Blutsverwandten wer-
den in der mütterlichen Verwandtschaft den ehelichen im Erb-
recht gleichgestellt." 

De omstandigheid dat, als gevolg van de inlijving van ons 
land bij Frankrijk, in het jaar 1811 met de Code civil een 
geheel ander stelsel kwam te gelden, acht de ondergetekende 
niet beslissend in de vraag, hoe thans bij de vaststelling van 
een nieuw, nationaal wetboek de erfrechtelijke positie van bui-
tenechtelijke kinderen aan moederszijde moet worden gere-
geld. Het Franse wetboek ging uit van een stelsel dat aan de 
afstamming van het buitenechtelijke kind jegens zijn moeder 
noch familierechtelijke, noch erfrechtelijke betrekkingen ver-
bond en waarin zulke betrekkingen, aan moederszijde evenzeer 
als aan vaderszijde, slechts door een erkenning in het leven 
konden worden geroepen. Het keerpunt kwam hier te lande 
bij de herziening van ons kinderrecht door de wet van 10 juli 
1947, Stb. H 232. Sindsdien staan het buitenechtelijke kind 
en zijn moeder weder van rechtswege in familierechtelijke be-
trekking. De daarbij nog gemaakte uitzondering van in over-
spel of bloedschande verwekte kinderen is bij de vaststelling 
van Boek 1 geschrapt. Met het thans alsnog in het ontwerp van 
Boek 4 opgenomen artikel 4.2.3a beoogt de Regering de terug-

keer tot de regel „moeder maakt geen bastaard" door te trekken 
in het erfrecht, ten einde nu ook een eind te maken aan de uit 
het Franse stelsel stammende vermogensrechtelijke achterstelling 
van het onwettige kind in de nalatenschap van zijn moeder en 
haar bloedverwanten. 

Ter rechtvaardiging van die achterstelling is aangevoerd dat 
de gevoelsband tussen moeder en kind buiten echt in het alge-
meen minder nauw zou zijn en dat daardoor in vele gevallen 
het kind buiten het gezin staat. In dit opzicht doen zich in hoofd-
zaak twee mogelijkheden voor: (a) het kind is door de moeder 
zelf, bij haar familie of elders doch, voor zover de moeder 
daartoe in staat is, op haar kosten opgevoed; en (b) de moeder 
heeft van het kind „afstand" gedaan of zijn opvoeding afge-
schoven op een kinderbeschermingsinstelling. In de onder a 
genoemde gevallen mist het genoemde motief feitelijke grond-
slag. In de gevallen b acht de ondergetekende dit motief niet 
overtuigend. Veelal is het besluit, van haar kind afstand te 
doen, de moeder afgedwongen door haar omgeving of door 
de nood waarin zij kwam te verkeren. En wanneer men de 
moeder, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in een 
gegeven geval wel degelijk kan verwijten dat zij haar eenmaal 
ter wereld gebrachte kind in de steek heeft gelaten, kan hier-
mede toch bezwaarlijk een erfrechtelijke achterstelling worden 
gerechtvaardigd, die ten koste van het kind, niet ten koste van 
de moeder komt. Zomin als het recht de moeder toestaat zich 
gedurende haar leven eigenmachtig en willekeurig aan haar ver-
antwoordelijkheid jegens het kind te onttrekken, evenmin be-
hoort de wet er van uit te gaan dat zij het kind na haar dood in 
zijn erfrecht heeft willen treffen. Ontbreekt, door welke oor-
zaak ook, een gezinsband tussen moeder en kind, maar heeft 
dit in een pleeggezin een maatschappelijk daaraan werkelijk 
gelijkwaardige band gevonden, dan kan en zal het ook tot 
adoptie in het pleeggezin komen. Daarmede verwerft het kind 
de staat van wettig kind van de adoptief-ouders, met erfrecht in 
hun nalatenschappen en in die van hun, thans zijn, verwanten-
kring, en eindigt de erfrechtelijke betrekking tot de moeder en 
haar bloedverwanten. 

Het voorgestelde artikel 4.2.3a betekent niet dat erfrechtelijk 
een buitenechtelijk geboren kind op één lijn komt te staan met 
wettig geborenen. Dezen zijn onder alle omstandigheden, be-
houdens onwaardigheid door eigen wangedrag, ten volle erf-
genaam bij versterf, ook in de nalatenschappen van hun vader 
en bloedverwanten van vaderszijde. Het buitenechtelijk ge-
boren kind zal echter alleen na wettiging of adoptie onverkort 
intestaat erfrecht van vaderszijde toekomen. Wordt het niet 
erkend, dan zal het, zo al de persoon van de verwekker komt 
vast te staan, in diens nalatenschap slechts ingevolge de arti-
kelen 4.3.4.2a e.v. aanspraak kunnen maken op een gelimi-
teerde som ineens, nodig voor verzorging en opvoeding gedu-
rende zijn minderjarigheid, buiten het bijzondere geval van 
artikel 1.17.1.3 lid 2. Is het buitenechtelijke kind wel erkend, 
doch is de erkenning niet door wettiging gevolgd, dan komt het 
kind volgens artikel 4.2.4 wel een intestaat erfdeel in zijn vaders 
nalatenschap toe, doch ingevolge het derde lid van dat artikel 
slechts een beperkt erfdeel, wanneer de vader ook wettige kin-
deren of een niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot achter-
laat. 

Artikel 4.2.4. In de gewijzigde redactie is thans rekening 
gehouden met het nieuwe artikel 4.2.3a. 

De formulering van de eerste zin van lid 2 is vereenvoudigd, 
ter voldoening aan de in het mondeling overleg uitgesproken 
wens van de Commissie. 

De term „van een persoon" die lid 3, eerste zin, in het ge-
wijzigd ontwerp bezigde, was, zoals de memorie van antwoord 
(blz. 12, derde volle alinea) vermeldt, opgenomen, omdat de 
hier gestelde regel niet alleen betrekking heeft op een natuur-
lijk kind van de erflater zelf, dat door lid 1 naast diens wettige 
kind tot de nalatenschap wordt geroepen, maar ook op een 
natuurlijk kind van een wettige of natuurlijke zoon van de erf-
later, dat door lid 2 tezamen met een wettig kmd van dezelfde 
vader tot de nalatenschap wordt geroepen. In de gewijzigde 
formulering is die op zichzelf niet voldoende duidelijke term 
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vermeden. Voorts brengt de invoeging van de woorden „inge-
volge het eerste of tweede lid" in de eerste zin van lid 3 nader 
tot uitdrukking dat deze geen betrekking heeft op het in het 
volgende artikel onder a ten aanzien van de broers en zusters 
en hun afstammelingen bepaalde, alwaar trouwens wel artikel 
3, doch niet het onderhavige artikel van overeenkomstige toe-
passing is verklaard. 

De regel van de tweede zin van lid 3 is thans zelfstandig, niet 
meer met behulp van een verwijzing naar de eerste zin, gefor-
muleerd. Tevens wordt nu duidelijkheidshalve gesproken van 
erflaters echtgenoot die niet van tafel en bed gescheiden is; 
immers aan een van tafel en bed gescheiden echtgenoot komt 
geen intestaat erfdeel toe. 

Artikel 4.2.6. Naar geldend recht wordt in het algemeen in 
de eerste en tweede parentele in geval van vooroverlijden bij 
plaatsvervulling geërfd en in de verdere zijlinie, behalve in het 
geval van artikel 892, uit eigen hoofde; in geval van plaatsver-
vulling heeft steeds verdeling bij staken plaats (artikel 893 
B.W.). Het ontwerp voerde over de gehele linie, behalve ten 
aanzien van de echtgenoot en de ouders, het systeem in van 
plaatsvervulling, steeds met staaksgewijze verdeling. De Com-
missie van Justitie heeft in haar voorlopig verslag tegen dit 
laatste bezwaar gemaakt en het gewijzigd ontwerp kwam hier-
aan tegemoet door een onderscheid te maken tussen plaats-
vervulling in de eerste parentele enerzijds en in de tweede, derde 
en vierde parentele anderzijds. Voor de eerste parentele werd 
de staaksgewijze verdeling onverkort behouden, maar degenen 
die geroepen worden in de plaats van broers of zusters, groot-
ouders of overgrootouders, zouden, indien zij allen de erflater 
in dezelfde graad bestaan, voor gelijke delen erven. In het 
mondeling overleg is echter gebleken dat de Commissie de 
staaksgewijze verdeling toch ook wenselijk acht voor de tweede 
parentele. Ook daar zal het doorgaans nog het meest in over-
eenstemming zijn met de bedoeling van de erflater dat de ge-
zinnen van zijn broers en zusters gelijkelijk bevoordeeld worden, 
en niet de neven en nichten uit verschillende gezinnen indivi-
dueel voor gelijke delen. De ondergetekende kan zich met deze 
zienswijze verenigen. Het ontwerp is dan ook in deze zin nader 
gewijzigd, zodat in de eerste en tweede parentele plaatsvervul-
ling steeds tot staaksgewijze verdeling leidt en in de derde en 
vierde parentele slechts buiten het geval, omschreven in de 
tweede zin van lid 2. 

Het ontwerp kent, in tegenstelling tot het geldende recht, 
plaatsvervulling ook buiten het geval van vooroverlijden, ook 
nl. met betrekking tot personen die onwaardig zijn, onterfd 
zijn of verwerpen of — sinds het gewijzigd ontwerp — wier 
erfrecht is vervallen. 

In het mondeling overleg heeft de Commissie nu opgemerkt 
dat een volgens het gewijzigd ontwerp op verdeling voor gelijke 
delen aangewezene door verwerping zou kunnen bewerkstel-
ligen dat zijn kinderen met de overige erfgenamen staaksge-
wijze erven. Wanneer hierdoor de tweede zin van het tweede 
lid in werking treedt, d.w.z. een verspringing plaats vindt van 
staaksgewijze naar hoofdelijke verdeling, kan het gebeuren dat 
de eigen kinderen gezamenlijk meer ontvangen dan de verwer-
pende erfgenaam zelf geërfd zouden hebben. Deze bevoordeling 
van de eigen kinderen gaat dan ten koste van de neven en 
nichten. Om deze ongewenste consequentie te vermijden zijn 
in de nieuwe tweede zin van lid 2 de woorden „wegens voor-
overlijden" ingevoegd. 

Opschrift afdeling 4.3.1. Deze wijziging leek gewenst in 
verband met het feit dat in de terminologie van het ontwerp 
deze afdeling, alsmede de volgende waar dezelfde wijziging 
wordt voorgesteld, niet handelen over uiterste willen, d.w.z. de 
aan bepaalde vormvoorschriften gebonden akten, maar over 
uiterste wilsbeschikkingen, dat zijn de onderscheidene rechts-
handelingen die bij deze akten worden verricht, zoals de com-
missie uit de beide notariële broederschappen terecht heeft 
opgemerkt in haar tweede rapport, betreffende het gewijzigd 
ontwerp van wet van Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wet-
boek, gepubliceerd in W.P.N.R. 4797. 

Artikel 4.3.1.2. In het gewijzigd ontwerp was in het eerste 
lid het woord „hoogstpersoonlijk" ingevoegd om aan te geven 
dat deze rechtshandeling niet door een wettelijke vertegen-
woordiger of gevolmachtigde kan worden verricht: memorie 
van antwoord p. 20. De ondergetekende meent echter dat deze 
belangrijke regel duidelijker wordt uitgedrukt door een iets 
uitvoeriger omschrijving in het derde lid, zoals dit nu wordt 
voorgesteld, zodat het woord „hoogstpersoonlijk" in het eerste 
lid is geschrapt. 

Zoals ook in het mondeling overleg is uiteengezet, geeft de 
ondergetekende aan de formele afbakening van uiterste wils-
beschikkingen die het gewijzigd ontwerp heeft gebracht, de 
voorkeur boven een meer materiële definitie die, zoals de 
meningsverschillen onder het geldende recht hebben geleerd, 
tot bezwaarlijk op te lossen problemen leidt. VoIIedigheids-
halve is nu aan de onderhavige bepaling toegevoegd dat de wet 
ook elders — buiten het vierde Bock of zelfs buiten het B.W. 
— tot uitdrukking kan brengen dat een rechtshandeling als 
een uiterste wilsbeschikking moet worden aangemerkt, b.v. 
door in Bock 1 voor te schrijven dat de erflater slechts bij 
uiterste wilsbeschikking kan bepalen dat door hem nagelaten 
goederen buiten de gemeenschap van goederen vallen, waarin 
de erfgenaam of legataris is gehuwd of nog mocht huwen, of 
dat een ouder geen vruchtgenot van de aan diens kind nage-
laten goederen zal hebben. 

De ondergetekende stemt in met het betoog van het reeds 
eerder genoemde rapport van de commissie uit de beide 
broederschappen over het gewijzigd ontwerp, dat het toch 
duidelijker is al dadelijk in dit artikel uitdrukkelijk te bepalen 
dat een uiterste wilsbeschikking herroepelijk is, in plaats van 
de desbetreffende regel op te nemen in afdeling 4.3.6 — han-
delende over de herroeping — om vervolgens in het tweede 
lid van het onderhavige artikel hiernaar te verwijzen. Hetgeen 
in het gewijzigd ontwerp het tweede lid overigens nog be-
paalde, is een herhaling van wat reeds uit de wet volgt, zodat 
dit gemist kan worden. Voor het tweede lid wordt derhalve een 
nieuwe redactie voorgesteld. 

De aanvulling van lid 3 kwam hierboven, in de eerste 
alinea, reeds ter sprake. 

Naar aanleiding van de giften van de gehele of gedeeltelijke 
nalatenschap heelt de commissie uit de beide notariële broeder-
schappen reeds in haar eerste rapport, naar aanleiding van het 
oorspronkelijk ontwerp, bepleit, de bij huwelijkse voorwaarden 
te maken contractuele erfstellingen en legaten uit onze wet-
geving te doen verdwijnen aangezien deze in de praktijk bijna 
niet voorkomen en niet meer in onze zeden en gewoonten 
passen. In haar tweede rapport spreekt de notariële commissie 
in dit verband zelfs van „een dode tak van ons recht", waarbij 
zij er ook op wijst dat het vraagpunt of deze rechtsfiguur al 
of niet gehandhaafd moet blijven, in een desbetreffende nota-
riëlc enquête met overgrote meerderheid ontkennend is beant-
woord, behoudens een restrictie t.o.v. de inboedel. Ten aan-
zien van deze laatste restrictie kan echter worden opgemerkt 
dat in de desbetreffende behoefte binnen redelijke grenzen 
in het ontwerp reeds wettelijk wordt voorzien door het z.g. 
recht van voordcel van artikel 4.3.4. la. Voor het overige is 
de ondergetekende van mening dat nu de praktijk blijk heeft 
gegeven zo weinig te hechten aan handhaving van deze op 
zichzelf al zeer uitzonderlijke en tot vele complicaties leidende 
rechtsfiguur van een onherroepelijke making, zij ook beter kan 
verdwijnen. Dit brengt ook een niet onaanzienlijke vereen-
voudiging teweeg van andere bepalingen van het vierde Boek, 
waar telkens uitzonderingen moesten worden gemaakt ten aan-
zien van de uiterste wilsbeschikkingen, bestaande in giften van 
de gehele of gedeeltelijke nalatenschap. In overeenstemming 
met het dienaangaande in het mondeling overleg besprokene, 
is daarom het vierde lid van het onderhavige artikel geschrapt. 

Artikel 4.3.1.10. De formulering van de uitzondering is in 
overeenstemming gebracht met de terminologie van artikel 
4.3.1.9, 4.3.1.10« lid 1 en 4.3.1.12, ten einde een niet gemoti-
veerd verschil in redactie op te heffen. 
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Artikel 4.3.1.10a. In het geval dat de erflater het gclega-

teerde goed heeft verkocht, doch nog niet geleverd, behoort, 
zoals de commissie uit de beide broederschappen onder ver-
wijzing naar § 2169 lid 4 B.G.B, heeft opgemerkt, en in het 
mondeling overleg is besproken, het legaat eveneens te ver-
vallen, tenzij uit de uiterste wil zelf is af te leiden dat de erf-
later het legaat niettemin heeft gewild. 

Artikel 4.3.1.11. De hier voorgestelde wijzigingen dienen 
slechts, evenals de wijzigingen in het volgende artikel, ter ver-
betering van misstellingen in de tekst van het gewijzigd ont-
werp. Zie ook de memorie van antwoord p. 30, waarin reeds 
was uitgegaan van de bij deze nota van wijzigingen voorgestelde 
tekst. 

Artikel 4.3.1.12. Evenals in het vorige artikel worden hier 
slechts misstellingen in de tekst van het gewijzigd ontwerp ver-
beterd. 

Artikel 4.3.1.14. De notariële commissie heeft in haar beide 
rapporten opgemerkt dat een beschikking als in dit artikel be-
doeld, in de praktijk niet voorkomt. Ook de ondergetekende 
meent dat handhaving van deze uitleggingsbepaling ontleend 
aan artikel 925 B.W., niet nodig is. 

Opschrijf afdeling 4.3.2. Verwezen moge worden naar de 
toelichting op de voorgestelde overeenkomstige wijziging van 
het opschrift van de eerste afdeling van de derde titel. 

Artikel 4.3.2.2. Naar aanleiding van suggesties van de no-
tariële commissie en in het mondeling overleg zijn enkele re-
dactiewijzigingen aangebracht. In de bijzin „indien de ver-
wachter dat tijdstip niet overleeft", is het woord „verwachter" 
vervangen door „afstammeling", met het oog op de mogelijk-
heid dat de primair als verwachter aangewezen afstammeling 
de erflater niet overleeft, in welk geval hij aan het „ver-
wachterschap" in feite niet toekomt. Ook in de volgende bijzin 
is het woord „verwachter" om deze reden geëlimineerd. Ten 
slotte wordt hier niet meer gesproken van „een afstammeling 
van de ouders van de erflater" maar van „een afstammeling van 
een ouder van de erflater". De bepaling moet immers ook ge-
maakt kunnen worden ten bate van halfbroers en -zusters van 
de erflater en hun afstammelingen. 

Artikel 4.3.2.5a. In verband met de afschaffing van de 
rechtsfiguur van de giften van de gehele of gedeeltelijke na-
latenschap bij huwelijkse voorwaarden, moest ook het onder-
havige artikel vervallen. Voor de bedoelde afschaffing van de 
giften van de gehele of gedeeltelijke nalatenschap moge ver-
wezen worden naar de toelichting op de wijziging van artikel 
4.3.1.2. 

Artikel 4.3.3.1. In het nieuwe tweede lid zijn de echtge-
noot en de ouders geëlimineerd als legitimarissen. Voor de 
redenen die geleid hebben tot de vervanging van de legitieme 
portie die aan de echtgenoot in het ontwerp werd toegekend, 
door recht op een som ineens, wordt verwezen naar de toe-
lichting op artikel 4.3.4.16. 

Wat betreft de legitieme portie van de ouders kan onder-
getekende instemmen met de kritiek die de Commissie in het 
mondeling overleg tegen handhaving hiervan heeft geuit. De 
gedachte van een familievermogen dat voorbehouden moet 
blijven aan het geslacht, waaruit de zonder achterlating van 
echtgenoot en afstammelingen overleden erflater is gesproten, 
i> in deze tijd niet meer zo sterk dat zij de beperking van de 
testeervrijheid, die in een legitieme portie van de ouders ligt 
opgesloten, kan rechtvaardigen. Schrapping ligt ook in de lijn 
van de in het ontwerp reeds voorgestelde afschaffing van de 
legitieme van de grootouders. Zij elimineert voorts de compli-
catie dat in de tweede parentele naast elkander legitimarissen 
en niet-legitimarissen (broers en zusters of hun afstamme-
lingen) worden geroepen. 

Artikel 4.3.3.2. De redactie van lid 1 is aangepast aan de 
omstandigheid dat artikel 1, tweede lid, van deze afdeling de 
jehtgenoot van de erflater niet meer als legitimaris aanmerkt. 

Ingevoegd is echter een nieuw lid 2, waarin de regel van het 
gewijzigd ontwerp gehandhaafd wordt, dat voor de vaststelling 
van de legitieme porties van wettige kinderen, de langstlevende 
echtgenoot die niet van tafel en bed gescheiden is, meetelt als 
een wettig kind. Ingevolge deze nieuwe bepaling heeft de ver-
vanging van de toekenning van een legitieme portie aan de 
langstlevende door een daarmede overeenkomend vast grond-
bedrag van de som ineens, waarop hij ingevolge het gewijzigde 
artikel 4.3.4.\b aanspraak heeft, geen invloed op de vaststelling 
van de legitieme porties van de wettige kinderen van de erflater. 
Men zie nader het hierna bij artikel 4.3.4.16 opgemerkte. 

Het oorspronkelijk tweede, thans derde lid is slechts redac-
tioneel gewijzigd. 

Artikel 4.3.3.2a. Dit nieuwe artikel bepaalt, als uitvloeisel 
van de in het nieuwe artikel 4.2.3« gevolgde regel „moeder 
maakt geen bastaard", dat voor de toepassing van het in 
artikel 2 van deze afdeling bepaalde een natuurlijk kind met 
betrekking tot zijn moeder gelijkstaat met een wettig kind. 

Artikel 4.3.3.3. In lid 1 is voor het natuurlijke kind als 
erfgenaam in de nalatenschap van zijn vader de regel behouden 
dat zijn legitieme portie de helft bedraagt van het breukdeel 
dat zijn erfdeel bij versterf bepaalt. 

Voor de vaststelling van de legitieme porties van afstamme-
lingen van een natuurlijk kind in de nalatenschap van de vader 
van het kind is nu in lid 2 een soortgelijke formulering ge-
kozen als in het laatste lid van artikel 2 van deze afdeling. 
Deze formulering voert voor de vaststelling van hun legitieme 
porties tot hetzelfde resultaat als het onderhavige artikel van 
het gewijzigd ontwerp, namelijk dat deze porties eveneens de 
helft bedragen van het breukdeel dat hun erfdelen bij versterf 
bepaalt. 

Artikel 4.3.3.4. Verwezen moge worden naar de toelichting 
op het nieuwe artikel 4.3.3.4a. 

Artikel 4.3.3.4a. Hetgeen in de leden 2 en 3 van arti-
kel 4.3.3.4 was bepaald is overgebracht naar een afzonderlijk 
artikel 4.3.3.4a. Dit om duidelijker te doen uitkomen dat het 
in het eerste, thans enige, lid van artikel 4 bepaalde slechts 
betrekking heeft op de berekening van de z.g. fictieve massa, 
doch het oorspronkelijk in het tweede en derde lid bepaalde 
betrekking heeft op de waardering van de giften bij de toe-
passing van alle drie de regels die deze afdeling ten aanzien 
van giften stelt, namelijk Omtrent de berekening van de fic-
tieve massa, omtrent de toerekening van giften op de legitieme 
van de begiftigde en omtrent de inkorting van giften. 

Voorts is een derde lid in het onderhavige artikel opge-
nomen, welks inhoud met enige redactionele wijziging is ont-
leend aan artikel 4.3.3.6 lid 1, zoals dit in het gewijzigde 
ontwerp luidde. Voor de redenen die tot deze verplaatsing heb-
ben geleid, wordt verwezen naar het hierna bij dat artikel 
opgemerkte. 

Artikel 4.3.3.5. De ondergetekende verenigt zich met de 
bezwaren die door de Commissie voor lustitie in het mondeling 
overleg tegen het tweede lid van artikel 4.3.3.5 zijn aange-
voerd. Deze bepaling is derhalve geschrapt. Een daaruit voort-
vloeiende redactiewijziging is in het laatste lid aangebracht, 
terwijl ook artikel 11 van deze afdeling een dienovcreenkom-
stige wijziging heeft ondergaan. 

Artikel 4.3.3.6. De twee vermoedens die het artikel in het 
oorspronkelijk ontwerp bevatte, zijn bij het gewijzigd ontwerp 
om de redenen, vermeld in de memorie van antwoord, 
vervangen door twee bepalingen: in het eerste lid een voor-
schrift omtrent de waardering van bepaalde, daar omschre-
ven giften, in het tweede lid het onweerlegbaar vermoeden 
dat een verrijking van bepaalde naaste betrekkingen door 
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middel van een handeling als in het eerste lid omschreven, 
geschied is met de bedoeling om de wederpartij te bevoordelen, 
derhalve inderdaad een gilt is. De omstandigheid dat beide 
voorschriften op dezelfde soort handelingen betrekking heb-
ben, leek te rechtvaardigen ze ondanks hun verschillende 
strekking in één artikel samen te voegen. 

Intussen is bij het mondeling overleg gebleken dat deze 
samenvoeging ook misverstand kon wekken en aan een duide-
lijk inzicht in de verschillende strekking van de twee bepalingen 
in de weg zou kunnen staan. Daarbij komt dat de aanhef van 
lid 1 minder zuiver geredigeerd was. De ondergetekende heeft 
daarom het voorschrift dat in het eerste lid was vervat, in een 
enigszins gewijzigde redactie overgebracht naar een derde lid 
van het nieuwe artikel 4.3.3.4a, waardoor in dat artikel alle 
voor de toepassing van de onderhavige afdeling geldende bij-
zondere taxatieregels worden verenigd. 

Deze overbrenging heeft ook geleid tot een rcdactiewijziging 
van het tevoren in lid 2, nu in de eerste zin, van het ondcr-
havige artikel bepaalde. Het bevat thans een zelfstandige om-
schrijving van de handelingen waarvoor het bovengenoemde 
onweerlegbare vermoeden geldt, indien de wederpartij echtge-
noot, afstammeling, pleegkind of behuwdkind van de erflater 
was. Uiteraard wordt een zodanige handeling met deze naaste 
betrekkingen slechts indien en voor zover zij naar de maatstaf 
van artikel 4.3.3.4a inderdaad de wederpartij heeft bevoor-
decld, voor de toepassing van de regels van deze afdeling als 
een gift aangemerkt. Hieruit volgt ook dat wanneer de erflater 
een goed aan een zijner naaste betrekkingen heeft verkocht 
tegen een normale prijs op normale voorwaarden en de weder-
partij bovendien enig genot van het goed heeft toegezegd — 
b.v. bewoning van een deel van de verkochte onroerende zaak 
— dit laatste beding de transactie niet voor de toepassing van 
deze afdeling tot een gift kan stempelen. 

Toegevoegd is een tweede zin, volgens welke een ingevolge 
de eerste zin als een gift aangemerkte, door de erflater met een 
der aldaar genoemde naaste betrekkingen verrichte handeling 
niet kan worden ingekort door een legitimaris die in de hande-
ling heeft toegestemd bij een notariële akte; de toestemming 
kan zijn verleend voor, bij of na de handeling. Met dit voor-
schrift, hetwelk voor het geval dat de toestemming vóór het 
overlijden van de erflater is verleend een uitzondering maakt 
op de algemene regel van artikel 4.1.36 lid 1, wordt tegemoet 
gekomen aan een bij het mondeling overleg ter sprake gekomen 
suggestie van de commissie uit de notariële broederschappen in 
haar tweede rapport. Deze commissie heeft verwezen naar arti-
kel 918 Cc. In overeenstemming met het daar bepaalde — zie 
ook artikel 894 lid 2 van het Avant-projet voor een nieuw 
Frans wetboek — brengt de tocstemrhing van een legitimaris 
echter niet mee dat, zoals de genoemde commissie had aanbe-
volen, het onweerlegbare vermoeden niet meer kan worden in-
geroepen, maar heeft de verleende toestemming tot gevolg dat 
de legitimaris die haar heeft verleend, de gift niet kan inkorten. 
De ondergetekende acht het echter redelijk dat de gift ook in 
geval van toestemming wel op de legitieme van de begiftigde 
wordt toegerekend en meetelt bij de berekening van de legi-
ticme porties. 

Het uitsluiten van de bevoegdheid tot inkorting die eventueel 
uit artikel 11 van deze afdeling zou volgen, acht de ondergete-
kende zo ingrijpend, dat hij het gewenst heeft geacht het 
verlenen van de toestemming te binden aan de vorm van een 
notariële akte, om te voorkomen dat een legitimaris zou toe-
stemmen zonder zich voldoende te realiseren welke bevoegd-
heid hij daardoor prijsgeeft. 

Artikel 4.3.3.6a. Ingevoegd zijn de woorden „of van een 
deelgenootschap", waarmee is tegemoetgekomen aan een in het 
mondeling overleg geuite wens van de Commissie voor lustitie. 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de slotwoorden 
van het artikel rekening te houden met de mogelijkheid dat de 
lasten van de gemeenschap of van het deelgenootschap door de 
echtgenoten voor andere delen dan voor de helft worden ge-
dragen. Een overeenkomstige wijziging is aangebracht in artikel 
4.5.4.3a. 

Artikel 4.3.3.8a. Ten einde tot een duidelijker redactie te 
komen van het voorschrift betreffende de toerekening van aan 
een legitimaris zuiver gemaakte erfstellingen is het tevoren in 
het eerste lid onder a en b bepaalde thans over twee leden ver-
dceld. De in het gewijzigd ontwerp te dezer plaatse gebezigde 
formulering, sprekende van verwerping door de legitimaris van 
een hem zuiver gemaakte erfstelling, kon de indruk wekken dat 
hij na verwerping van een hem zuiver gemaakte erfportie die 
kleiner was dan zijn legitieme portie, toch nog voor het ver-
schil aanspraak zou kunnen maken op een erfportie krachtens 
artikel 4.3.3.8a' of door middel van inkorting van anderer 
erfstellingen met toepassing van artikel 4.3.3.11. Evenwel houdt 
artikel 4.5.2.1 lid 3, tweede zin, de regel in dat de keuze, waar-
over dat artikel handelt, niet slechts een gedeelte der nalaten-
schap kan betreffen; vergelijk de toelichting van prof. Meijers 
p. 353 en Asser-Meijers-van der Ploeg p. 261 e.v. Het nieuwe 
lid 1 spreekt mitsdien van verwerping van de nalatenschap. 
Voorts vermeldt het volledigheidshalve dat dan ook al hetgeen 
hij verder als onvoorwaardelijk erfgenaam had kunnen ver-
krijgen, in mindering van zijn legitieme portie komt. 

Het nieuwe lid 2 beantwoordt geheel aan het tevoren onder b 
bepaalde. 

Het onder c bepaalde is vervallen, omdat de echtgenoot in-
gevolge het gewijzigde artikel 4.3.3.1 geen legitimaris zal zijn. 
Ook de eerste zin van het oorspronkelijke tweede lid kon hier 
worden weggelaten. De regel dat een erfgenaam, aan wie een 
goed der nalatenschap is gelegateerd tegen vergoeding van de 
waarde of een gedeelte daarvan, de betaling van die vergoeding 
kan opschorten tot de verdeling van de nalatenschap, tenzij de 
erflater anders heeft beschikt, heeft de ondergetekende uitge-
breid tot erfgenamen-niet-legitimarissen en thans in artikel 
4.4.2.7a als een nieuw lid 2 van dat artikel opgenomen. 

Het in de tweede zin van het oorspronkelijke tweede lid be-
paalde is thans, met de nodige redactionele wijziging, opge-
nomen als lid 3. 

Artikel 4.3.3.8b. Beide wijzigingen komen tegemoet aan 
wensen door de Commissie voor Justitie tijdens het mondeling 
overleg geuit. 

Artikel 4.3.3.Sc. De thans ingevoegde woorden ontbraken 
in het gewijzigd ontwerp door een misstelling. 

Artikel 4.3.3.8d. Duidelijkshalve wordt thans — evenals 
dit in artikel 4.3.3.11 lid 1 van het oorspronkelijk ontwerp was 
geschied — alsnog uitdrukkelijk bepaald dat de legitimaris zijn 
legitieme portie uit het gedeelte der nalatenschap dat niet aan 
ingestelde erfgenamen toekomt, ontvangt als erfgenaam. 

Het artikel handelt alleen over het geval dat de nalatenschap 
niet, of althans niet geheel, aan ingestelde erfgenamen toe-
komt, hetzij omdat de erflater in het geheel geen of slechts 
voor een deel zijner nalatenschap erfgenamen heeft ingesteld, 
hetzij omdat de gemaakte erfstellingen geheel of ten dele geen 
gevolg hebben door vooroverlijden, onwaardigheid, verwerping 
of vervallenverklaring, en er ook geen aanwas plaats vindt. 
Voor zover de legitimaris niet door toepassing van het onder-
havige artikel aan zijn trek kan komen, omdat de nalatenschap 
geheel of voor een te groot deel aan ingestelde erfgenamen 
toekomt, kan hij de erfstellingen overeenkomstig de artikelen 
12—126 van deze afdeling inkorten, d.w.z. door een tot de 
ingestelde erfgenamen gerichte verklaring vernietigen, zodat 
hij als erfgenaam in hun plaats treedt. 

Artikel 4.3.3.8h. Deze wijziging vloeit voort uit de ver-
nummering van de leden van artikel 4.3.3.8a. 

Artikel 4.3.3.11. Deze wijzigingen vloeien voort uit het 
vervallen van artikel 4.3.3.5 lid 2 gewijzigd ontwerp. 

Artikel 4.3.3.12. Wat het eerste lid betreft, zoals blijkt uit 
artikel 4.1.36 lid 2 kan uit een overeenkomst, houdende een 
toezegging van de erflater om een bepaald legaat te zullen 
maken, of niet te zullen herroepen, een civiele verbintenis 
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ontstaan. Derhalve behoort een door de erflater gemaakt 
legaat dat hij rechtsgeldig bij overeenkomst heeft toegezegd, 
pas voor vermindering in aanmerking te komen na uit vrij-
gevigheid of ter voldoening aan slechts een natuurlijke ver-
bintenis gemaakte legaten, zoals bedoeld in de eerste zin van 
het tweede lid. Een overeenkomstige wijziging is aangebracht 
in de artikelen 4.4.2.4a en 4.5.3.11a. 

De schrapping van lid 4 volgt uit het vervallen van de 
mogelijkheid uiterste wilsbeschikkingen bij huwelijksvoorwaar-
den te maken: zie de toelichting bij artikel 4.3.1.2. 

Artikel 4.3.3.12a. Het tweede lid van dit artikel, zoals het 
in het gewijzigd ontwerp luidde, komt te vervallen om de 
redenen die hierna bij artikel 4.3.4.16 zijn aangegeven. 

Hetgeen in het gewijzigd ontwerp de eerste zin van het 
artikel bepaalde, is in lid 1 van het herziene artikel behouden, 
met een kleine redactionele wijziging die eveneens hierna bij 
artikel 4.3.4.IA zal worden besproken. De bepaling, dat makin-
gen aan een legitimaris gelijk andere makingen worden inge-
kort, kwam in het oorspronkelijk ontwerp reeds voor in ar-
tikel 4.3.3.12, tweede lid. Deze hoofdregel houdt in dat wan-
neer zich onder de in te korten makingen een making aan een 
legitimaris bevindt, deze making op dezelfde voet als de 
overige, derhalve naar rato van haar volle waarde en niet 
slechts voor het bedrag waarmee zij de legitieme portie van die 
legitimaris overtreft, in de inkorting moet delen; zie Asser-
Meijers-Van der Ploeg p. 188 en de aldaar in noot 1 aange-
haalde schrijvers. 

In lid 2, eerste zin, van het herziene artikel is in een ge-
wijzigde formulering de bepaling overgenomen, dat de over-
eenkomstig die hoofdregel verlopende inkorting der onder-
scheidene makingen evenwel, wat de inkorting van een making 
aan een legitimaris betreft, behoort halt te houden zodra het 
zijn legitieme portie te boven gaande deel van zijn making is 
weggekort, terwijl die van de makingen aan niet-legitimarissen 
zo nodig voortgaat om de inkortende legitimaris zoveel mogelijk 
diens legitieme te bezorgen. Kan de inkortende legitimaris op 
deze wijze nog niet volledig zijn legitieme verkrijgen, dan 
behoort hij — zoals in de eerste alinea van de memorie van 
antwoord betreffende dit artikel (p. 60 bovenaan) is be-
sproken — alsnog bevoegd te zijn om, als sluitstuk, ook het 
aanvankelijk gereserveerde deel der aan de legitimaris gedane 
makingen in zekere mate aan te tasten. Tot zover de eerste zin 
van lid 2 van het herziene artikel, die in kortere bewoordingen 
weergeeft wat in het gewijzigd ontwerp het eerste lid na de 
puntkomma bepaalde. De bij het sluitstuk in acht te nemen 
maatstaf was wel in de memorie van antwoord te aangehaal-
dcr plaatse aangeduid, doch niet in de tekst van het artikel 
onder woorden gebracht. Hierin voorziet thans in lid 2 van het 
her/.iene artikel de tweede zin, bepalende dat alsdan de inkor-
ting zover wordt doorgetrokken, dat de ingekort wordende 
legitimaris en de inkortende legitimaris een zelfde evenredig 
deel van hun legitieme porties verkrijgen. In dit verband zij 
nog opgemerkt dat de slotzin van de aangehaalde alinea der 
memorie van antwoord minder juist sprak van een deling in 
evenredigheid van hun „resterende" legitieme porties: immers 
het te bereiken eindresultaat moet zijn dat ieder van hen aan 
te imputeren giften, erfdelen en legaten hetzelfde evenredige 
deel van zijn totale legitieme portie heeft verkregen. 

Artikel 4.3.3.12b. In de hierbij voorgestelde nieuwe tekst 
is vervallen de in het onderhavige artikel van het gewijzigd 
ontwerp opgenomen voorziening in de mogelijkheid van ver-
vanging van de vernietiging van een erfstelling door het in 
het leven roepen van een geldvordering van de legitimaris op 
de ingestelde erfgenaam, ter hoogte van de waarde die de 
legitimaris door vernietiging van de erfstelling zou verkrijgen. 
De thans geschrapte mogelijkheid, die vooral van belang was 
voor het geval dat een erfstelling slechts gedeeltelijk kan wor-
den ingekort en in de praktijk tot complicaties zou kunnen 
leiden, kan naar de mening van de ondergetekende gemist 
worden naast de regeling van artikel 3.7.1.14, volgens hetwelk 
de boedelrechter een grote mate van vrijheid heeft in de be-

paling van de wijze van verdeling, wanneer partijen het daar-
omtrent niet eens kunnen worden. 

Ten overvloede zij er nog op gewezen dat de geschrapte 
bepalingen alleen betrekking hadden op de inkorting van erf-
stellingen. Een mogelijkheid van afdoening in geld bij de 
inkorting van legaten is geregeld in artikel 4.4.2.4e, dat tevens 
ziet op gevallen van vermindering van een legaat ingevolge 
artikel 4.4.2.4a of artikel 4.5.3.11a. 

Artikel 4.3.3.14. Het in de laatste zinsnede van lid 1 voor-
komende woord „niet" is in de herziene redactie onmiddellijk 
na de woorden „voor zover dit" geplaatst, ten einde te ver-
duidelijken dat de verplichting van de begiftigde tot vergoeding 
van de overeenkomstig artikel 4.3.3.4a bepaalde waarde van de 
gift of het ingekorte gedeelte daarvan regel is, en dat hiervan 
slechts wordt afgeweken, indien en voor zover in het gegeven 
geval een verplichting tot integrale vergoeding onredelijk zou 
zijn. 

Aan het artikel is een derde lid toegevoegd. Het bepaalt in 
de eerste plaats dat de begiftigde aan de tot inkorting bevoegde 
legitimaris een redelijke termijn kan stellen, door verloop waar-
van deze zijn bevoegdheid tot inkorting verliest. Men vergelijke 
artikel 3.2.18 lid 2, welke bepaling te dezer zake niet toepas-
selijk is, omdat volgens het gewijzigd ontwerp — anders dan 
in het oorspronkelijk ontwerp — inkorting van een gift niet 
meer vernietiging van de gift betekent. 

In de tweede plaats bepaalt het nieuwe lid 3 dat de bevoegd-
heid tot inkorting uiterlijk vijf jaren na het overlijden van de 
erflater vervalt. Deze aan het thans geschrapte artikel 4.3.3.16 
van het gewijzigd ontwerp ontleende wettelijke vervaltermijn 
acht de ondergetekende gerechtvaardigd met betrekking tot de 
mogelijkheid dat legitimarissen terugkomen op giften die de 
erflater tijdens diens leven heeft gedaan. 

Artikel 4.3.3.14b. Terecht heeft de Commissie in het mon-
deling overleg er op gewezen dat het ontwerp geen voorziening 
kende voor het geval dat de erflater niet zelf een termijn heeft 
gesteld waarbinnen de afstand moet geschieden, zodat er dan 
gedurende lange tijd onzekerheid kan bestaan of een legiti-
maris al dan niet afstand zal doen van een hem als zodanig 
toekomende bevoegdheid. Toegevoegd is daarom een bepaling, 
die een wettelijke termijn stelt van drie maanden waarbinnen 
de afstand moet geschieden, tenzij de erflater een andere ter-
mijn heeft gesteld. Deze wettelijke termijn kan door de boedel-
rechter verlengd worden op dezelfde voet als een door de 
erflater zelf gestelde termijn. 

Artikel 4.3.3.16. De ondergetekende heeft dit artikel ge-
schrapt. De bepaling dat de • bevoegdheid van een legitimaris 
tot inkorting van daarvoor vatbare giften uiterlijk vijf jaren 
na het overlijden van de erflater vervalt, is zoals hierboven 
werd vermeld, thans opgenomen in het nieuwe derde lid van 
artikel 4.3.3.14. 

Wat betreft de bevoegdheid tot inkorting van uiterste wils-
beschikkingen — d.w.z. vernietiging van zulke beschikkingen 
op grond dat zij afbreuk doen aan een legitieme portie — 
acht de ondergetekende het overzichtelijker dat het verval van 
deze bevoegdheid alsnog geregeld wordt in titel 2 van Boek 3 
van het nieuwe wetboek, met name in artikel 3.2.18, dat reeds 
enige bepalingen bevat omtrent het verval van de bevoegdheid 
tot vernietiging van rechtshandelingen. 

Artikel 4.3.4.1. Deze verlenging van de termijn van het 
genot van de gemeenschappelijke woning en de inboedel komt 
tegemoet aan een in het mondeling overleg geuite wens van 
de Commissie voor Justitie. 

Artikel 4.3.4.1a. Met de in het eerste lid aangebrachte wij-
ziging komt de ondergetekende tegemoet aan de in het mon-
deling overleg door de Commissie voor Justitie geuite wens 
om de mogelijkheid te openen voor een soepele aanpassing 
van de bedragsgrens aan gewijzigde omstandigheden. 

Nu het voorstel tot toekenning van een legitieme portie aan 
de echtgenoot wordt ingetrokken, vervalt ook in het onder-
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havige artikel het oorspronkelijke derde lid, waartegen reeds 
op andere gronden terecht bezwaren waren ingebracht gedu-
rende het mondeling overleg. 

Artikel 4.3.4.1h. In alle stadia van de parlementaire behan-
deling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek heeft de positie van 
de langstlevende echtgenoot nieuwe ontwikkelingen te zien 
gegeven. In het kort zij hier de evolutie weergegeven die m.b.t. 
de legitieme portie en het verzorgingsrecht van de echtgenoot 
heeft plaats gevonden. 

In 1952 werd aan de Tweede Kamer het vraagpunt (38) 
voorgelegd, of de echtgenoot die niet van tafel en bed is 
gescheiden, een legitieme portie moet worden toegekend, 
(1952—1953 — 2846 no. 5 p. 16). Minister Donker stelde 
voor om ter gelegenheid van de hercodificatie de partiële 
herziening van 1923 in zoverre te completeren, dat ook t.a.v. 
de legitieme portie de niet van tafel en bed gescheiden echt-
genoot niet meer zou worden ten achter gesteld bij een kind. 
Slechts zou onterving mogelijk moeten zijn op bijzondere 
gronden. 

De Commissie wilde in haar voorlopig verslag (1952—1953 
— 2846 no. 23 p. 3) de vraag in het algemeen bevestigend bc-
antwoorden, behalve ten aanzien van de voorbehouden moge-
lijkhcid van onterving op bijzondere gronden. Een deel der 
Commissie meende dat een verzorgingsplicht na dode wettelijk 
behoorde te worden erkend, waarnaast dan aan een legitieme 
portie van de overlevende echtgenoot weinig behoefte meer 
zou bestaan. In de memorie van antwoord (1952—1953 — 
2846 no. 27 p. 1) werd er op gewezen dat een op de nalaten-
schap te leggen wettelijke last tot uitkering van de som ter 
verzorging niet anders is dan de toekenning van een soort legi-
tieme portie. De Minister handhaafde zijn voorlopig antwoord. 
In het hierop gevolgde mondeling overleg, als weergegeven in 
het eindverslag (1952—1953 — 2846 no. 29 p. 5), liet de 
Minister echter twee restricties vallen: de beperking van de 
legitieme portie tot de niet van tafel en bed gescheidenen werd 
opgeheven en — na sterke aandrang van de zijde der Com-
missie — de mogelijkheid van onterving op bijzondere gronden. 
Conclusie 38 kwam zo te luiden: Aan de echtgenoot worde een 
legitieme portie toegekend. Deze conclusie werd in de Tweede 
Kamer op 10 september 1953 zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

In overeenstemming hiermee werd de echtgenoot in de arti-
kclen 4.3.3.1 en 4.3.3.2 van het wetsontwerp (1954—1955 —-
3771 no. 2) t.a.v. de legitieme portie gelijkgesteld met een 
kind. 

In haar voorlopig verslag (1959—1960 — 3771 no. 5 p. 1 
e.v.) wijdde de Commissie zeer uitvoerige beschouwingen aan 
,,wettelijk erfdeel en verzorging", naar aanleiding vooral ook 
van de in W.P.N.R. 4560/1 en 4598/9 verschenen artikelen 
van J. C. van Oven, die van oordeel was dat aan de echtgenoot 
niet een legitieme moest worden toegekend doch een verzor-
gingsaanspraak op de nalatenschap. Hoezeer de door Van 
Oven aangevoerde argumenten de Commissie overigens konden 
aanspreken, toch was zij in meerderheid vóór de toekenning 
van een wettelijk erfdeel en wel in de eerste plaats op de 
grond, dat hierdoor processen zouden worden voorkomen. Eni-
ge leden meenden dat deze zaak eerst dan een ander aspect zou 
krijgen wanneer een objectieve bepaling van de grootte der 
verzorgingsaanspraak mogelijk zou worden zonder dat pro-
cessen behoeven te worden gevoerd. In dit verband werden ook 
inlichtingen gevraagd over ervaringen in landen die reeds een 
wettelijke verzorgingsaanspraak kennen, terwijl deze leden ten 
slotte nog opmerken „Wellicht ook zou een regeling die een 
verzorgingsaanspraak toekent kunnen worden gecombineerd 
met het stelsel der legitieme portie.". Andere leden kantten zich 
echter weer tegen de toekenning van een legitieme portie. Met 
betrekking tot de toekenning van een legitieme portie aan van 
tafel en bed gescheiden echtgenoten waren de meningen ver-
deel d. 

De notariële commissie verklaarde zich in haar eerste rap-
port, p. 30 e.v. tegen de legitieme van de echtgenoot en vóór 
een verzorgingsrecht, in navolging van Van Oven. 

Het gewijzigd ontwerp van wet (1962—1963 — 3771 no. 

7) heeft vervolgens de middenweg gevolgd die ook in het 
voorlopig verslag als mogelijkheid was geopperd, n.1. die van 
een combinatie van een verzorgingsrecht voor de echtgenoot 
als door Van Oven voorgesteld met de legitieme van de echt-
genoot. De bepalingen omtrent de legitieme van de echtgenoot 
bleven gehandhaafd, met dien verstande dat door de ver\vijde-
ring van de van tafel en bed gescheiden echtgenoot uit de 
kring van versterferfgenamen in artikel 4.2.2, ook de op het 
erfrecht bij versterf gebaseerde legitieme portie van deze ccht-
genoot kwam te vervallen. Hiervoor in de plaats kreeg deze 
echtgenoot in artikel 4.3.4.2 echter aanspraak op een verzor-
gingsrecht, evenals de gewezen echtgenoot, tot ten hoogste de 
legitieme portie waarop de gerechtigde als niet van tafel en 
bed gescheiden echtgenoot aanspraak zou hebben gehad. 

Hiernaast bracht het gewijzigd ontwerp twee nieuwe rechten 
voor de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot: een wette-
lijk en een testamentair verzorgingsrecht, in respectievelijk de 
artikelen 4.3.4.1 ö en 4.3.3.12A lid 2, waarover hieronder nader. 
De memorie van antwoord (1962—1963 — 3771 no. 6 p. 
14 e.v.) stelde uitdrukkelijk dat het verzorgingsrecht niet in 
de plaats, maar naast de legitieme dient te komen, omdat de 
legitieme ook nog een element bevat dat het verzorgingsrecht 
niet kent. ,,Het is het recht van de langstlevende echtgenoot 
op een deel van de waarde van het vermogen van de erflater, 
ongacht zijn behoefte aan verzorging." In dit verband werd ook 
een overzicht gegeven van de situatie in Engeland waar de wet 
— de in 1952 herziene Inheritance (Family Provision) Act 
van 1938 — inderdaad een verzorgingsrecht aan de overlevende 
echtgenoot heeft toegekend maar geen legitieme — die daar 
trouwens van oudsher ook ten aanzien van de kinderen onbe-
kend was. In de Engelse literatuur worden allerlei bezwaren 
tegen de regeling aangevoerd, waarvan de voornaamste toch 
wel betrekking heeft op de onbepaaldheid van de vcrzorgings-
aanspraak die de rechter grote moeilijkheden baart. Het uit-
voerige rechtsvergelijkende overzicht mondt dan ook uit in de 
conclusie dat het geen aanbeveling verdient de legitieme portie 
van de langstlevende echtgenoot geheel door een verzorgings-
recht te vervangen. In het gewijzigd ontwerp vervulde de legi-
tieme van de langstlevende de functie van „bodem" in het ver-
zorgingsrecht. Hierdoor zouden processen over de hoogte van 
de onbepaalde verzorgingsaanspraak althans tot de hoogte van 
de legitieme worden afgesneden. Daarnaast lag in de toekenning 
van een legitieme aan de echtgenoot de gedachte opgesloten, 
dat aan de echtgenoot ook buiten het geval van verzorgings-
behoefte een eigen aanspraak toekomt op een deel van de 
waarde van het gezinsvermogen. Dit zou niet alleen gelden 
tegenover kinderen, maar vooral ook tegenover derden die 
eventueel door de erflater in het testament bedacht zijn, onder 
onterving van de eigen echtgenoot of aan wie hij ten koste van 
het gezinsvermogen grote giften heeft gedaan. 

Tn haar n.a.v. het gewijzigd ontwerp opgestelde tweede 
rapport is de meergenoemde commissie uit de beide broeder-
schappen zich blijven verzetten tegen de toekenning van een 
legitieme aan de echtgenoot, waarbij ook gewezen wordt op de 
door deze broederschappen intussen gehouden enquête waaruit 
bleek dat het notariaat zich op het standpunt stelt dat er een 
verzorgingsrecht voor de echtgenoot moet komen en géén legi-
tieme. Hierbij valt echter op te merken dat in de bedoelde 
enquête verzorgingsrecht en legitieme als alternatief werden 
voorgesteld. De geënquêteerden was dus niet gevraagd zich 
uit te spreken over de combinatie van de twee rechten die het 
gewijzigd ontwerp heeft voorgesteld. Te opvallender is daarom 
dat enkele inzenders zelf de aandacht hebben gevestigd op de 
mogelijkheid van combinatie van de twee rechten. Na de publi-
catie van het gewijzigd ontwerp heeft R. A. van der Poll in 
W.P.N.R. 4808 zijn instemming betuigd met deze combinatie, 
terwijl J. Rombach in W.P.N.R. 4805 zich nu juist weer een 
aanhanger betoont van toekenning van een legitieme en schrap-
ping van het onbepaalde verzorgingsrecht van artikel 4.3.4.IA 
dat volgens deze notaris „een voor het notariaat rampzalige 
onzekerheid" meebrengt. 

De Commissie voor Justitie heeft in het mondeling overleg 
wel opgemerkt dat in het stelsel van het gewijzigd ontwerp 
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legitieme en verzorgingsrecht van de overlevende echtgenoot 
elkaar overlappen, maar men vond hierin geen aanleiding om de 
legitieme van de echtgenoot te schrappen, zoals door de nota-
liële commissie was voorgesteld. 

Het wettelijke verzorgingsrecht van de echtgenoot deed met 
artikel 4.3.4. \b van het gewijzigd ontwerp zijn intree. Voor de 
uitwerking en toelichting van dit nieuwe recht moge verwezen 
worden naar de tekst van het gewijzigd ontwerp en de memorie 
van antwoord. In verband met het hierna volgende zij echter 
nog in het bijzonder gereleveerd ci.it dit wettelijk verzorgings-
recht van de echtgenoot blijkens het derde lid halt maakte voor 
de legitieme-aanspraken van de kinderen. 

Hiernaast opende het gewijzigd ontwerp met artikel 4.3.3.12« 
lid 2 de mogelijkheid voor een langstlevend"al-tcstament. De ene 
echtgenoot zou de andere zoveel kunnen vermaken als maar 
nodig is voor een voldoende verzorging, d.w.z. voor zover de 
making in feite beantwoordt aan het wettelijke verzorgings-
recht van artikel 4.3.4.1/», zonder dat deze making zou kunnen 
worden ingekort door een legitimaris die van de echtgenoten 
afstamt. 

Tegen deze regeling van beide verzorgingsrechten heeft de 
meergenoemde notariële commissie ernstige kritiek geuit. Tn de 
eerste plaats wordt gewezen op de discrepantie dat het wette-
lijk verzorgingsrecht van artikel 4.2.4.\b wel moest wijken 
voor legitieme-aanspraken, en de aan dezelfde verzorgings-
gedachte beantwoordende making volgens artikel 4.3.3.12a lid 
2 niet. Inkorting zou echter ook op de verzorgingsmaking weer 
wel kunnen plaatsvinden, wanneer de inkortende legitimaris 
niet tegenover zijn eigen ouder staat, hetgeen de notariële com-
missie ook nog ziet als een discrepantie, die in de praktijk 
voornamelijk zou werken als een discriminatie van de tweede 
echtgenoot, wiens making wel — door voorkinderen — en een 
eerste echtgenoot wiens making niet ingekort zou kunnen 
worden. Deze twee gesignaleerde verschillen maakten vier ca-
susposities mogelijk: de echtgenoot met een testamentair ver-
zorgingsrecht staat tegenover de legitieme-aanspraken van de 
eigen kinderen, de echtgenoot met alleen een wettelijk verzor-
gingsrecht staat tegenover deze legitieme-aanspraken, de echt-
genoot met een testamentair verzorgingsrecht staat tegenover 
voorkinderen en de echtgenoot met een wettelijk verzorgings-
recht staat tegenover deze kinderen. Volgens het gewijzigd 
ontwerp prevaleert alleen in het eerste geval het verzorgings-
recht boven de legitieme. In de drie overige gevallen gaat juist 
de legitieme voor het verzorgingsrecht. De ondergetekende 
onderschrijft het oordcel dat dit systeem een rechtsverfijning 
bracht, die niet alleen op zich zelf niet ieder zal aanspre-
ken, maar die bovendien niet weinig bijdroeg tot de gecom-
pliceerdheid van de in de afdelingen 4.3.3 en 4.3.4 ge-
regelde materie. De ondergetekende meent ook te handelen in 
de geest van de algemene opmerkingen ter zake van de han-
teerbaarheid van het ontwerp in de praktijk van de Commissie 
voor Justitie, door al deze discrepanties te doen vervallen, der-
halve geen onderscheid meer te maken tussen wettelijke en 
testamentaire verzorgingsrechten, noch in de verhouding tussen 
deze verzorgingsrechten en de aanspraken op een legitieme por-
tie van de afstammelingen van de erflater die al dan niet ook 
van de verzorgingsgerechtigde afstammen. Enerzijds betekent dit 
schrapping van artikel 4.3.3.12a lid 2 van het gewijzigd ont-
werp. waaraan immers alle beschreven onderscheidingen ont-
sproten zijn. Anderzijds dient nu een nieuwe basis gevonden 
te worden voor de verhouding tussen de wettelijke vcrzorgings-
rechten en de legitieme-aanspraken der afstammelingen. Zoals 
in het mondeling overleg reeds door de ambtsvoorganger van de 
ondergetekende is geopperd, wordt hiervoor thans als oplossing 
gekozen, de aanspraken van verzorgingsgerechtigden en legiti-
marissen allen ge' 'ke rang te geven: d.w.z. deze aanspraken bij 
een tekort te kucn concurreren in gelijke rang. en wel op 
dezelfde voet als tic aanspraken van legitimarissen onderling 
concurreren volgens artikel 4.3.3.12rt lid 1 gewijzigd ontwerp. 

Deze laatste bepaling is in het herziene artikel 4.3.3.12a 
over twee leden verdeeld. In het nieuwe eerste lid wordt nu, 
omdat het van overeenkomstige toepassing wordt verklaard 

op verzorgingsaanspraken (zie hierna artikel 4.3.4.2b) duide-
lijkheidshalve niet meer gesproken van mede-legitimarissen doch 
kortweg van legitimarissen. 

Een andere wijziging die naar de mening van de ondcrge-
tekende gewenst is, bestaat in de hierboven bij artikel 4.3.3.1 
reeds vermelde schrapping van de echtgenoot uit de opsonv 
ming der legitimarissen. 

Van de in het gewijzigd ontwerp geïntroduceerde samenloop 
in de persoon van de niet van tafel en bed gescheiden echt-
genoot van tweeërlei bijzondere aanspraak — die op een lcgi-
tieme portie, geregeld in afdeling 4.3.3, en die op een ver-
zorgingssom, geregeld in afdeling 4.3.4 — waren moeilijk te 
vermijden juridische complicaties te duchten. De vereenvou-
diging van het ontwerp door terugneming van het voorstel, 
aan de langstlevende een legitieme portie toe te kennen, be-
tekent evenwel geenszins dat de ondergetekende de hierboven 
weergegeven gedachten zou willen prijs geven, die aan ge-
noemde combinatie van aanspraken (en grondslag lagerl. Hij 
meent echter dat daaraan kan worden recht gedaan door een 
andere juridisch-technische oplossing. Deze oplossing is neer-
gelegd in het herziene artikel 4.3.4.1/;. Volgens dit artikel heeft 
de langstlevende niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot 
steeds recht op een som ineens. Lid 1 bepaalt het bedrag waarop 
hij in ieder geval recht heeft; volgens lid 2 wordt dit bedrag 
tot een zeker, hierna te bespreken maximum, verhoogd voor 
zover het bedrag van lid 1 niet toereikend is voor een voldoende 
verzorging van de langstlevende. 

Het eerste lid bepaalt het vaste bedrag dat de langstlevende 
in ieder geval toekomt, op het bedrag van de legitieme portie 
waarop hij aanspraak zou hebben gehad, indien hij een wettig 
kind van de erflater zou zijn geweest. Deze bepaling betekent 
— gelet op het tweede lid van het herziene artikel 4.3.3.2 — 
dat het bedrag dat de echtgenoot als som ineens in ieder geval 
toekomt, gelijk is aan het bedrag der legitieme aanspraak die 
hem ingevolge het gewijzigd ontwerp werd toegedacht. Dit moge 
ook uit de volgende voorbeelden blijken. Een overleden man 
heeft een weduwe en twee wettige kinderen achtergelaten; 
ieders intestate erfdeel bedraagt dus Vs en de legitieme porties 
van de kinderen bedragen 3 / t X Vs = l/i, zodat het in lid 1 
van het onderhavige artikel aan de weduwe als vast gedeelte 
van de som ineens toegekende bedrag eveneens V4 beloopt 
van het bedrag, waarover de legitieme porties worden berekend. 
Heeft een overleden man naast zijn weduwe geen wettige kin-
deren of afstammelingen van wettige kinderen doch een natuur-
lijk kind achtergelaten, dan bedraagt ingevolge artikel 4.2.4 
lid 3 het intestate erfdeel van dat kind Va en beloopt het over-
eenkomstig lid 1 van het onderhavige artikel bepaalde bedrag 
V2 X 2/« = Va van het overeenkomstig artikel 4.3.3.4 bere-
kende bedrag. 

Het tweede lid bepaalt dat, voor zover het in het eerste lid 
omschreven vaste bedrag voor een voldoende verzorging van de 
echtgenoot niet toereikend is, de som ineens dienovereenkom-
stig wordt verhoogd; en wel tot ten hoogste het bedrag der 
fictieve massa, waarover de legitieme porties worden berekend. 
Het in lid 2 gestelde maximum wordt dus, evenals het in lid 1 
aangegeven minimum, afgeleid van dezelfde faktor, waarvan 
ook de legitieme porties van de kinderen en verdere afstamme-
lingcn worden afgeleid. 

In deze constructie zijn er dus niet meer twee afzonderlijke, 
verschillend geregelde rechten — een legitieme en, eventueel, 
een som ineens ter verzorging — maar één aanspraak op een 
som ineens, tot een vast bedrag, dat voor zover dit ter bereiking 
van een voldoende verzorging nodig is, nog wordt verhoogd. 
Deze ene aanspraak vindt zijn regeling geheel in de onderhavige 
afdeling. In deze constructie komt ook het systeem van een 
„bodem"' in het verzorgingsrecht — welke funktie in het ge-
wijzigd ontwerp de legitieme van de langstlevende had en die 
thans in lid 1 van het onderhavige artikel is voorzien — duide-
lijker tot uitdrukking. Het systeem blijft dus dat een discussie 
over verzorgingsbehoefte beneden een vast bedrag wordt afge-
sneden en dat tot aan dit vaste bedrag de langstlevende die zfjn 
aanspraak op een som ineens geldend wil maken, niet verplicht 
is een verzorgingsbehoefte aan te tonen, evenmin als een legi-
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timaris dit behoeft te doen om de aanspraak op zijn legitieme 
portie gekiend te maken. 

Naast de vermijding van juridisch-tcehnische complicaties 
door de samenloop van tweeërlei bijzondere aanspraak in één 
persoon, heeft de thans voorgestelde regeling ook het materiële 
voordeel, dat zij de testeervrijheid van de erflater verruimt. Zou 
de langstlevende aanspraak hebben op een legitieme portie, dan 
zou de erflater bij de bepaling van de aard der makingen die 
hij aan de langstlevende wil doen, tot het bedrag dier legitieme 
portie rekening moeten houden met het in de artikelen 4.3.3.8A 
e.v. bepaalde. Voor de aanspraak op een som ineens gelden deze 
bepalingen niet. Weliswaar moeten de erfgenamen aan de langst-
levende de hem toekomende som in beginsel contant uitkeren, 
maar ingevolge het hierna toe te lichten nieuwe artikel 4.3.4.2/) 
lid 1 onder d zullen zij kunnen afhouden de waarde van al 
hetgeen hem als erfgenaam of legataris toekomt. De enige, uit 
de aard der zaak volgende, restrictie luidt: voor zover het hem 
als erfgenaam of legataris toekomende — in natura of na te 
gelde maken —• tot zijn verzorging kan strekken. De erflater is 
dus vrij in de gehele verzorgingsbehoefte van de langstlevende, 
ook wat het in lid 1 aangegeven vaste grondbedrag betreft, te 
voorzien door hem bij voorbeeld te legateren een vruchtgebruik, 
desgewenst ook onder bewind, of een periodieke uitkering voor 
de duur van zijn leven die, voor zover dit redelijkerwijs nodig is 
door een zekerheidstelling wordt gesecureerd. Door deze moge-
lijkheid kan de erflater ook het bezwaar ondervangen, dat de 
verzorgingsgerechtigde na de vaststelling van de hem, gelet op 
zijn vermoedelijke levensduur, wettelijk toekomende som ineens, 
tegen de verwachting in al spoedig overlijdt, in welk geval die 
som in haar geheel aan de erfgenamen van de langstlevende zou 
vererven. 

Nu de tekst van het ontwerp om de bovengenoemde redenen 
toch grondig moest worden gewijzigd heeft de ondergetekende 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om, afgezien nog van 
nader te bespreken technische veranderingen, ook de indeling 
van de bepalingen betreffende de verzorgingsrechten van de 
echtgenoot en de in artikel 4.3.4.2 genoemde personen te 
herzien. Zij zijn thans over vijf artikelen verdeeld, waardoor 
de regeling zijns inziens overzichtelijker is. De artikelen 
4.3.4.1/;— 4.3.4.2a geven nu ieder een afzonderlijke regeling 
voor de onderling zeer verschillende categorieën van hen die 
aanspraak op een som ineens kunnen doen gelden: de niet van 
tafel eri bed gescheiden echtgenoot, de van tafel en bed geschei-
den of gewezen echtgenoot en het onwettige kind dat met zijn 
vader, de erflater, niet in familierechtelijke betrekking stond. 
Artikel 2b geeft de aan deze rechten gemeenschappelijke regels 
t.o.v. de nalatenschap en artikel 2c ten slotte behelst de gemcen-
schappelijke regeling t.o.v. de inkorting van giften. Met name 
de gemeenschappelijke regeling lag in het gewijzigd ontwerp 
wel zeer verscholen in een gedeelte van artikel 4.3.4.1/» en in 
de slotzin van het tweede lid van artikel 4.3.4.2: „Voor het 
overige is het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.". 

In artikel 4.3.4.IA zijn vervallen de woorden ,,(en laste van 
diens nalatenschap". Deze woorden zouden nl. ten onrechte de 
gedachte kunnen wekken dat de verzorgingssom maximaal ge-
lijk is aan het saldo van de nalatenschap. Dit zou echter in strijd 
zijn met het tweede lid, waarin werd gesteld dat bij het vaststellen 
van de som rekening wordt gehouden met het bedrag waarover 
de legitieme porties worden berekend, en met lid 3 dat bepaalde 
„dat de echtgenoot ook ten behoeve van dit recht evenals een 
legitimaris giften kan inkorten". Deze laatste bepalingen zijn toe-
gelicht in de memorie van antwoord p. 67 alinea's 2 en 4: ,,De 
reden waarom niet meer wordt gesproken van de grootte van de 
nalatenschap, maar van het bedrag waarover de legitieme por-
(ies worden berekend, is hierin gelegen dat, indien ter vast-
stelling van de onderhoudsuitkering slechts met de grootte van 
de nalatenschap rekening gehouden zou mogen worden, de 
erflater, door vóór zijn overlijden de nalatenschap door giften 
tot nul te reduceren, het verzorgingsrecht illusoir zou kunnen 
maken. ïn de nieuwe rcdaktie is dat niet mogelijk. In het be-
drag, waarover ingevolge artikel 4.3.3.4 de legitieme porties 
worden berekend, zijn krachtens artikel 4.3.3.5 dergelijke gif-
ten begrepen." en „Voorts wordt bepaald dat de echtgenoot 

niet alleen ten behoeve van zijn legitieme portie, maar ook 
ten behoeve van het recht op een som ineens gitten kan 
inkorten. Deze inkortingsbevocgdheid hangt samen met het-
geen hierboven werd opgemerkt over het bedrag, waarover de 
legitieme porties worden berekend." De in dit verband dus 
verwarrende verwijzing naar de nalatenschap in het eerste lid 
is geschrapt. Zie hierover verder het bij artikel 2/> opgemerkte. 

De niet zeer duidelijke formulering in het tweede lid van 
artikel l/> in het gewijzigd ontwerp, dat rekening wordt gehou-
den met het bedrag waarover de legitieme porties worden be-
rekend, is in het nieuwe tweede lid vervangen door de hierboven 
al genoemde bepaling dat de som ten hoogste gelijk is aan het 
bedrag waarover de legitieme porties worden berekend. 

Het verder in het oorspronkelijke artikel \b lid 2 en 3 
bepaalde is om de reeds aangegeven redenen van systematiek 
overgebracht naar de artikelen 2b—2c, bij welke twee artikelen 
de ook in deze materie nog aangebrachte wijzigingen nader 
zullen worden besproken. 

Artikel 4.3.4.2. De toekenning van een verzorgingsrecht 
aan een van tafel en bed gescheiden of gewezen echtgenoot en 
aan een onwettig niet erkend kind is thans verdeeld over dit 
artikel en het nieuwe artikel 2a. De verdere regeling van deze 
rechten is nu, tezamen met die van het recht van de langst-
levende krachtens artikel \h, opgenomen in de nieuwe arti-
kelen 2b en 2c. 

Het onderhavige artikel spreekt, ten aanzien van een van tafel 
en bed gescheiden of gewezen echtgenoot, aan wie de erflater 
ten tijde van zijn overlijden verplicht was levensonderhoud te 
verschaffen, van een som die nodig is voor levensonderhoud, 
terwijl artikel \b ten aanzien van de niet van tafel en bed 
gescheiden echtgenoot ruimer spreekt van een som die nodig 
is voor een voldoende verzorging. 

Het nieuwe lid 2 zegt nu dat de som ten hoogste gelijk is 
aan het bedrag van de legitieme portie die de gerechtigde zou 
zijn toegekomen, indien hij een wettig kind van de erflater 
zou zijn geweest. Nu het voorstel tot toekenning van een legi-
tieme portie aan de langstlevende is teruggenomen, kon niet 
meer, als in het gewijzigd ontwerp, aansluiting worden ge-
zocht bij die legitieme, hetgeen trouwens voor het geval dat er 
een of meer gewezen echtgenoten naast de langstlevende echt-
genoot opkomen, tot moeilijkheden zou hebben geleid. De thans 
voorgestelde maatstaf betekent bij voorbeeld dat wanneer de 
erflater een weduwe en een wettig kind, alsmede een gewezen 
vrouw, heef achtergelaten, de legitieme portie van het kind ingc-
volge artikel 4.3.3.2 is 2/a X Va = V.s, de som ineens die aan 
de weduwe krachtens artikel 4.3.4. \b lid 1 als vast grondbedrag 
toekomt eveneens Va bedraagt, en het maximum van de som die 
aan de gewezen vrouw ingevolge het onderhavige artikel juncto 
artikel 4.3.3.2 toekomt 3 / j X Va = Vt bedraagt. 

Artikel 4.3.4.2a. Vergelijk voor de overbrenging naar een 
afzonderlijk artikel 2a van de in het gewijzigd ontwerp in 
artikel 2 neergelegde materie van het recht van het kind dat 
met de erflater niet in familierechtelijke betrekking stond, het 
bij de vorige twee artikelen opgemerkte. 

Het onderhavige artikel is redactioneel zoveel mogelijk gelijk 
gemaakt aan het vorige. Duidelijkheidshalve is in het eerste 
lid gepreciseerd dat het artikel alleen betrekking heeft op het 
recht dat een niet erkend onwettig kind kan uitoefenen bij 
overlijden van zijn vader, de verwekker. 

Het levensonderhoud, waarvoor de som is bestemd, is in 
zoverre nog iets gepreciseerd, dat in de nieuwe redactie ver-
wezen is naar artikel 1.17.1.3, eerste en tweede lid. Volgen i 
deze bepalingen zou de vader, indien hij was blijven leven, 
immers slechts verplicht zijn tot het verstrekken van levens-
onderhoud gedurende de minderjarigheid van het kind, tenzij 
het kind ook na zijn meerderjarigheid door geestelijke of licha-
melijke gebreken buiten staat is zich/elf te onderhouden, in 
welk geval de onderhoudsverplichting van de vader zou zijn 
blijven voortduren. 

Naast hetgeen in lid 2 van het onderhavige artikel is over-
genomen uit artikel 4.3.4.2 lid 2 van het gewijzigd ontwerp. 
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bepaalde dit ook nog dat het kind niet meer kan vorderen dan 
de som ineens welke op het ogenblik van het overlijden van 
de erflater krachtens artikel 1.17.2.2 verschuldigd zou zijn 
geweest. Laatstgenoemde maatstaf acht de ondergetekende 
echter niet juist voor de bepaling van de som waarop het kind 
aanspraak kan maken na de dood van de vader. Immers bij 
toepassing van artikel 1.17.2.2 dient te worden rekening ge-
houden met hetgeen de vader zelf nog voor zijn eigen levens-
onderhoud zal nodig hebben en hiervan is in casu geen sprake. 

Artikel 4.3.4.2li. Zoals hierboven in de toelichting bij arti-
kel 4.3.4.1/) reeds is opgemerkt, zijn de gemeenschappelijke 
regels m.b.t. de drie categoriën gerechtigden op een som ineens 
nu ondergebracht in twee afzonderlijke artikelen 2/; en 2c. Deze 
materie was in het gewijzigd ontwerp verspreid over artikel 
1/' lid 2, laatste zin, en lid 3 en in artikel 2 lid 2, laatste zin, 
waarin „voor het overige" het vorige artikel van overeenkom-
stigc toepassing was verklaard. 

Behouden is de constructie van artikel 4.3.4.1/) lid 3 gewij-
zigd ontwerp dat de verzorgingsrechten gelijk staan met legaten. 
Dit is in de aanhef van het onderhavige artikel gepreciseerd 
met de woorden „ten laste van de gezamenlijke erfgenamen". 
De verplichtingen van de erfgenamen staan dus gelijk met 
schulden der nalatenschap als bedoeld in artikel 4.5.1.3a sub b, 
waarvoor zij, als zij de nalatenschap zuiver aanvaarden, krach-
tens de artikelen 4.4.2.1 lid 3 en 4.5.1.3 lid 2 ieder voor hun 
deel ook met hun overig vermogen aansprakelijk zijn. Welis-
waar vindt deze aanspraak zijn eerste grens in de maxima die 
in de drie vorige artikelen zelf reeds zijn gesteld, maar met 
deze beperking zou niet kunnen worden volstaan in het geval 
dat de aanspraken der onderscheidene gerechtigden die er krach-
tens de artikelen 1/;, 2 en 2« kunnen zijn, tezamen (of indien 
er slechts één gerechtigde op een som ineens is, zijn aan-
spraak) het saldo der nalatenschap overschrijden. Dit kan 
zich vooral voordoen doordat de erfgenamen behalve door 
één echtgenoot, ook kunnen worden aangesproken door een, 
op zichzelf ongelimiteerd, aantal onderhoudsgerechtigden op 
grond van de artikelen 2 en 2a. Ook kunnen de aanspraken 
de nalatenschap overtreffen als gevolg van giften die krachtens 
artikel 4.3.3.4 tot de fictieve massa worden gerekend en 
dus mede de grondslag vormen van de hoogte van de som-
men ineens. In tegenstelling tot het bedrag van de testa-
mentaire legaten kunnen de verschuldigdheid en de grootte 
der verzorgingsrechten in het geheel niet uit de uiterste wil 
van de erflater worden afgelezen, zodat deze rechten de erf-
genamen een hoogst onaangename verrassing kunnen op-
leveren. Dit bezwaar wordt niet geheel ondervangen doordat 
de wettelijke termijn van zuivere aanvaarding door tijdsverloop, 
als bedoeld in artikel 4.5.2.3 lid 2, thans is vervangen door een 
aan de erfgenamen door de bocdelrechter te stellen en hun bij 
exploit aan te zeggen termijn. Bovendien wordt in vele ge-
vallen de nalatenschap reeds eerder zuiver aanvaard door 
daden als bedoeld in artikel 4.5.2.3 lid 1. De oplossing van 
deze moeilijkheid is nu hierin gevonden dat, zoals het onder-
havige artikel bepaalt, het recht op de sommen slechts gelijk 
staat met een legaat, voor zover zij tezamen de waarde van de 
nalatenschap niet te boven gaan. Hiermee stelt dus het onder-
havige artikel ten behoeve van de erfgenamen als schulde-
naren van de sommen ineens nu uitdrukkelijk een afzonderlijk 
maximum: de hoogte van de nalatenschap. Hiernaast bepaalt 
het nieuwe artikel 2c dat voorzover de gerechtigden nog niet 
overeenkomstig het onderhavige artikel 2b konden worden 
voldaan, zij een inkortingsrecht hebben t.o.v. de daarvoor vat-
barc giften. 

Het in lid 1 sub a bepaalde vormt de uitwerking van het 
hierboven in de toelichting op artikel 4.3.4Ab beschreven 
systeem van concurrentie van legitiemes met aanspraken op 
een som ineens. Gevolgd wordt het stelsel dat het herziene arti-
kel 4.3.3.12(7 lid 2 tot uitdrukking brengt voor de concurrentie 
van legitieme-aanspraken onderling. De inkorting van een recht 
op een som ineens geschiedt dus zodanig dat de inkortende 
legitimaris en de gerechtigde op een som een zelfde evenredig 
deel van hun. eventueel onderling in hoogte van bedragen ver-

schillende, rechten — te weten de legitieme portie van ecrst-
genoemde en de door de erfgenamen op te brengen som die 
aan de verzorgingsgerechtigdc toekomt —- verkrijgen. 

Het sub b bepaalde is een slechts iets scherper geformuleerde 
weergave van een deel van artikel 4.3.4.1/) lid 3 gewijzigd 
ontwerp, terwijl ook het sub c bepaalde uit hetzelfde lid stamt. 

Het sub cl bepaalde komt in de plaats van artikel l/> lid 2 
tweede zin gewijzigd ontwerp: „De waarde van hetgeen de 
echtgenoot overigens krachtens erfrecht toekomt, wordt van 
ile som afgetrokken.". De memorie van antwoord p. 67 alinea 
3 tekende hierbij aan dat dit betekent dat, naast versterferfdeel 
of legitieme ook het in het voorgaande artikel geregelde voor-
deel, voor zover de waarde daarvan uit de nalatenschap wordt 
ontvangen, in mindering komt van de som. In het mondeling 
overleg met de Commissie voor Justitie is echter opgemerkt 
dat het onjuist is om de waarde van het voordeel in mindering 
te brengen van hetgeen de echtgenoot krachtens artikel 4.3.4.1/) 
toekomt. De omstandigheid dat de echtgenoot krachtens 
het recht van voordeel een genoegzame inboedel heeft, zodat hij 
zich die niet behoeft aan te schaffen, kan slechts één van 
de vele factoren zijn, die bij de vaststelling van de verzor-
gingsbehoefte in aanmerking moeten worden genomen. Ook 
de in de memorie van antwoord genoemde legitieme portie 
speelt geen rol meer, omdat de toekenning van een legi-
tieme aan de echtgenoot is geschrapt. Een en ander heeft de 
ondergetekende er toe gebracht de bepaling aldus te formu-
lercn: van de uit te keren som wordt afgehouden de waarde 
van hetgeen de rechthebbende als erfgenaam of legataris toe-
komt. Bovendien is de bepaling verplaatst. De tekst van het 
gewijzigd ontwerp zou de indruk kunnen wekken dat de 
voorrang die het derde lid toekende, alleen gold voor het be-
drag, waarmee de verzorgingsbehoefte de waarde van het aan 
de echtgenoot reeds als erfgenaam of legataris toekomende zou 
overschrijden. Dit zou tot moeilijk uitvoerbare berekeningen 
leiden, omdat die waarde door inkorting of vermindering van 
testamentaire makingen aan de echtgenoot zou worden gedrukt. 
Met het oog hierop is de aftrek-bepaling geplaatst na de regels 
die betrekking hebben op de berekening van de bruto-som die 
ten laste van de erfgenamen komt. 

Het tweede lid is een uitwerking van het hierboven uiteen-
gezette stelsel dat de gerechtigden op een som ineens tezamen 
van de erfgenamen niet meer kunnen vorderen dan de waarde 
van de nalatenschap bedraagt, terwijl het derde lid een om-
schrijving geeft van hetgeen in dit verband onder de waarde 
van de nalatenschap moet worden verstaan. 

Artikel 4.3.4.2c. In het gewijzigd ontwerp was de inkor-
lingsbcvoegdheid van verzorgingsgerechtigden t.o.v. voor in-
korting vatbare giften neergelegd in artikel 4.3.4.\b lid 3. Ver-
gelijk voor de redenen die tot verplaatsing en wijziging van 
deze bepaling geleid hebben de toelichting op de artikelen 
4.3.4.1/? en 4.3.4.2b. 

Anikel 4.3.5.4. Met deze wijziging en de schrapping van 
het volgende artikel wil de ondergetekende tegemoetkomen aan 
het in het mondeling overleg geuite bezwaar, dat de hier en 
in het volgende artikel gestelde specifieke eis van een mon-
delingc of schriftelijke verklaring moeilijkheden kan opleveren 
wanneer de erflater niet (meer) kan spreken noch schrijven, 
doch wel door andere tekens aan de notaris te kennen kan 
geven dat het door hem overhandigde stuk zijn uiterste wil is 
en dat aan de vereisten van het vorige lid is voldaan. Zie in 
dit verband artikel 3.2.4. 

Artikel 4.3.5.5. Zie de toelichting op de wijziging van het 
vorige artikel. 

Artikel 4.3.5.7. De bevoegdheid om beschikkingen omtrent 
de lijkbezorging te maken wordt geregeld in de Wet op de 
lijkbezorging zoals ook reeds in de memorie van antwoord 
p. 21, tweede volle alinea, werd gesignaleerd. Aan het slot van 
het artikel is toegevoegd dat ten aanzien van goederen die bij 
codicil gelegateerd kunnen worden, ook bij codicil kan worden 
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bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen, waarin de 
legataris is gehuwd of nog mocht huwen. 

Artikel 4.3.6.1. Aangezien de herroepelijkheid van uiterste 
wilsbeschikkingen reeds in het gewijzigde artikel 4.3.1.2 lid 2 
is neergelegd, kan het onderhavige artikel zich beperken tot 
de regel, dat voor de herroeping van een uiterste wilsbcschik-
king dezelfde vormvoorschriften gelden als voor het maken 
van die beschikking. 

Artikel 4.3.6.2. Deze wijziging vloeit voort uit het ver-
vallen van de mogelijkheid om giften te doen van de gehele of 
gedeeltelijke nalatenschap; zie de toelichting bij de wijziging 
van artikel 4.3.1.2. 

Artikel 4.4.2.1. Zoals in het mondeling overleg reeds is 
aangekondigd, wordt de terminologie van Boek 4 op dit punt 
in overeenstemming gebracht met die van de andere boeken, 
waar ook de formule wordt gebruikt: „tenzij hij anders heeft 
beschikt (bepaald)". Vergelijk ook deze nota t.a.v. de artikelen 
4.4.2.7, 4.4.2.7a, 4.4.5.4 lid 4 en 4.5.4.3 lid 1. 

Artikel 4.4.2.3a. Voor de wijziging in het eerste lid moge 
verwezen worden naar het bij artikel 4.4.6.3 opgemerkte. 

De ondergetekende deelt het door de Commissie tijdens het 
mondeling overleg ingenomen standpunt, dat het uit een oog-
punt van rechtszekerheid gewenst is dat de in lid 3 bedoelde 
vernietigingsmogelijkhcid niet in de wet wordt opgenomen. Om 
deze reden worden ook de artikelen 4.4.6.3c en 4.5.3.10 ge-
wijzigd. 

Artikel 4.4.2.4a. Vergelijk het bij artikel 4.3.3.12 opge-
nierkte. 

Artikel 4.4.2.7. Vergelijk het in deze nota bij artikel 4.4.2.1 
opgemerkte. 

Artikel 4.4.2.7.a. liet eerste lid is slechts redactioneel ge-
wijzigd. Verwezen moge hier ook worden naar het in deze nota 
bij artikel 4.4.2.1 opgemerkte. 

In het gewijzigd ontwerp kwam in artikel 4.3.3.8a lid 2 
eerste zin een bepaling voor ten einde een legitimaris-crf-
genaam liquiditeitsmoeilijkhedcn te besparen ingeval hem een 
goed der nalatenschap was vermaakt onder de verplichting tot 
gehele of gedeeltelijke vergoeding van de waarde. Die ver-
plichting is als een legaat te beschouwen, zodat hij ingevolge 
lid l van het onderhavige artikel binnen zes maanden na het 
openvallen van de nalatenschap zou moeten betalen. De 
genoemde bepaling van artikel 4.3.3.8a gaf hem uitstel tot 
de verdeling van de nalatenschap. De ondergetekende is van 
oordeel dat deze uitzondering op lid 1 van het onderhavige 
artikel behoort te worden uitgebreid tot erfgenamen die niet 
legitimaris zijn, derhalve in het onderhavige artikel moet 
worden opgenomen. Een nieuw tweede lid van deze strekking 
is dus ingevoegd. 

De bepaling is bovendien enigszins verruimd door het ver-
vallen van de eis dat het gaat om een vergoeding die ver-
schuldigd is aan de nalatenschap. De bepaling geldt nu ook 
wanneer de erflater b.v. heeft bepaald dat de vergoeding niet 
aan de gezamenlijke erfgenamen maar aan één der overige 
erfgenamen moet plaats vinden. De ratio van de bepaling is 
in beide gevallen dezelfde. 

Het oorspronkelijke tweede lid is door de invoeging lid 3 
geworden. 

Artikel 4.4.5.1. De woorden „zonder een daarbij aanslui-
tende erfstelling onder opschortende tijdsbepaling" zijn toege-
voegd om te doen uitkomen dat het hier gaat om een soortge-
lijke situatie als in artikel 4.4.5.4 lid 4, in zoverre dat de erf-
later alleen de eerstgeroepene aangewezen heeft, daarbij dus 
aan het intestate erfrecht overlatende wie de laatstgeroepenen 
zullen zijn. De hieruit af te leiden betrekkelijke onverschi!lig-
heid van de erflater, wie deze personen zullen zijn, rechtvaar-
digt het vermoeden dat de erflater de eerstgeroepene de be-

voegdheid tol vervreemden en verteren heelt toegedacht. Hel 
vermoeden wijki echter voor een andersluidende beschikking 
van de erflater. 

De redactie van lid 2 is ook overigens gewijzigd om duide-
Iijker aan te geven dat de bepaling aansluit bij het eerste lid 
van het onderhavige artikel. 

Artikel 4.4.5.3. De redactie van de eerste zinsnede van het 
onderhavige artikel is ter voldoening aan een in het mondeling 
overleg uitgesproken wens van de Commissie in overecnstcm-
ming gebracht met die van artikel 4.3.2.2 lid 1. 

Artikel 4.4.5.4. Vergelijk het in deze nota bij artikel 4.4.2.1 
opgemerkte. 

Artikel 4.4.6.1. Voor de wijziging in de eerste zin moge 
verwezen worden naar het hierboven bij de wijziging van de 
opschriften van de eerste en tweede afdeling van de derde 
titel opgemerkte. 

Met de toevoeging aan de tweede zin heeft de onderge-
tckende voldaan aan een in het mondeling overleg geuite wens. 
De toegevoegde bepaling opent de mogelijkheid dat de erf-
later, voor het geval dat de benoemde executeur bij het over-
lijden van de erflater •— b.v. door vooroverlijden — blijkt te 
ontbreken of tijdens de executele wegvalt door overlijden of 
ontslag, in een substitutie kan voorzien, zonder hiervoor zelf 
een bepaalde persoon aan te wijzen, en wel door te bepalen dat 
alsdan een belanghebbende — b.v. een der erfgenamen, een 
legataris — de boedelrechter kan verzoeken een vervanger te 
benoemen. 

Artikel 4.4.6.3. Zoals in het mondeling overleg werd opge-
merkt, is het gewenst in de omschrijving van de taak van de 
executeur mede op te nemen het voldoen aan lastverplichtingen 
die tot een uit de nalatenschap te bekostigen uitgave in geld 
of goed strekken; derhalve de executeur te belasten met het 
voldoen van alle schulden van de nalatenschap, als genoemd in 
artikel 4.5.1.3», voor zover deze uit de door hem beheerde 
goederen der nalatenschap en tijdens de duur van de executele 
behoren te worden voldaan. Tot deze schulden behoren behalve 
de reeds in het gewijzigd ontwerp voorkomende „schulden en 
legaten" dus ook de tot een uitgave in geld of goed strekkende 
lasten, de kosten van lijkbezorging en de kosten van vereffening 
met inbegrip van het hem als executeur toekomende loon, 
waarbij onder „kosten van vereffening" in casu uiteraard niet 
verstaan moeten worden die van vereffening overeenkomstig 
de derde afdeling van de vijfde titel, maar de kosten van de 
afwikkeling door de executeur zelf. 

De term „opeisbaar" is vermeden omdat deze naar de letter 
ten aanzien van verplichtingen uit lasten minder goed zou 
passen. 

Een dergelijke wijziging is ook aangebracht in artikel 
4.4.2.3a lid 1. 

Artikel 4.4.6.3b. Vergelijk de in artikel 4.4.6.3 aange-
brachte wijziging. 

Artikel 4.4.6.3c. Zie voor de wijziging in het eerste lid deze 
nota ad artikel 4.4.6.3. 

De schrapping van het vijfde lid geschiedt om de bij de 
wijziging van artikel 4.4.2.3a genoemde reden. 

Artikel 4.4.6.5a. Voor de wijzigingen in het tweede en 
derde lid zie deze nota ad artikel 4.4.6.3. 

Het vierde lid van het onderhavige artikel bevatte in het 
gewijzigd ontwerp een kleine misstelling. 

Artikel 4.4.7.1. Vergelijk het hierboven bij de wijziging 
van de opschriften van de eerste en tweede afdeling van de 
derde titel opgemerkte. 

Artikel 4.5.1.5. De ondergetekende wil hiermee alsnog tege-
moet komen aan de in het voorlopig verslag reeds neergelegde 
en in het mondeling overleg herhaalde wens terzake. Hierbij 
zou hij echter nog wel de aandacht willen vestigen op de ook 
in de memorie van antwoord p. 115 geciteerde toelichting op 
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artikel 6.1.6.7 ip. 510 voorlaatste alinea), dal eveneens niet 
bepaalt dat de schuld opeisbaar moet zijn, wil de betaald 
hebbende schuldenaar zich als bevrijd kunnen beschouwen. In 
deze toelichting wordt n.1. gezegd dat bij de beoordeling van 
de vraag of de schuldenaar op de schijn mocht afgaan, toch 
wel rekening moet worden gehouden met het feit, dat vóór de 
vervaldag is betaald. „Heelt de schuldenaar een geringe 
grond om te twijfelen, dan behoort hij met het oog op de 
mogelijkheid, dat vóór de vervaldag iedere twijfel zal worden 
opgeheven, met de voldoening van zijn schuld te wachten tot-
dat hij daartoe verplicht is". Weliswaar behoeft een schulde-
naar die op de verklaring van erfrecht afging, in het algemeen 
geen verder onderzoek te hebben ingesteld, maar het in dit 
verband reeds van de zijde der Commissie in het mondeling 
overleg genoemde lid 3 houdt de mogelijkheid open, dat 
van degene die op de verklaring is afgegaan, op grond van 
bijzondere omstandigheden wel degelijk een nader onderzoek 
kon worden gevergd, dat hem de onjuistheid van de verklaring 
zou hebben doen blijken. Het staat de rechter vrij om pre-
mature betaling van niet-opeisbare schulden — rekening hou-
dende met de vraag of hiervoor wel goede redenen bestonden 
— aan te merken als een bijzondere omstandigheid in de zin 
van lid 3, die tot een nader onderzoek naar de juistheid van 
de verklaring had behoren te leiden. 

Artikel 4.5.1.5a. De ondergetekende is het eens met de in 
het mondeling overleg geopperde gedachte om het onderhavige 
artikel in die zin aan te vullen, dat ook legaten van bepaalde 
goederen der nalatenschap, of juist de afwezigheid van derge-
lijkc legaten, uit de verklaring van erfrecht kenbaar zullen zijn. 
Bekendheid hiermede kan immers van belang zijn in verband 
met artikel 4.4.2.3, waarin is bepaald dat wanneer bepaalde 
goederen der nalatenschap of beperkte rechten op zodanige 
goederen gelegateerd zijn, de erfgenamen en de executeur die 
goederen niet kunnen vervreemden of bezwaren ten nadele 
van de legataris. 

Artikel 4.5.2.2. In het mondeling overleg heeft de Com-
missie ernstige bezwaren geuit tegen het „volautomatisch" 
werkende stelsel van artikel 4.5.2.3 lid 2, dat een erfgenaam 
geacht wordt de nalatenschap zuiver te aanvaarden, wanneer 
hij de volgens het onderhavige artikel voor hem gelden keuze-
termijn van drie maanden, die van rechtswege intreedt, laat 
verlopen. Zoals bij het volgende artikel nader zal worden uit-
cengezet, deelt de ondergetekende deze bezwaren. Derhalve 
is in het eerste lid van het onderhavige artikel de termijn van 
drie maanden geschrapt en zijn de met deze termijnbepaling 
verband houdende leden 2, 3 en 4 komen te vervallen. 

Artikel 4.5.2.3. In het mondeling overleg is een diepgaande 
discussie gevoerd over de voor- en nadelen van de ingrijpende 
afwijking van het geldende recht, die in lid 2 van dit artikel 
werd voorgesteld. Het ontwerp beoogde door het stellen van 
een van rechtswege intredende wettelijke termijn een einde te 
maken aan de onzekerheid die voor schuldeisers en legata-
rissen ontstaat, wanneer een erfgenaam noch uitdrukkelijk, 
noch door bepaalde gedragingen stilzwijgend de nalatenschap 
aanvaardt. Zoals in de toelichting van Prof. Meijers op p. 353 
is opgemerkt, kent het geldende recht als enig middel voor 
belanghebbenden om een einde te maken aan deze onzekerheid, 
dat zij de erfgenaam dagvaarden ten einde een keuze te doen. 
Van deze door artikel 1075 B.W. geopende mogelijkheid wordt 
zeer weinig gebruik gemaakt. Dit is ten dele hieraan te wijten 
dat de wet niet nader bepaalt wat het gevolg is van het feit dat 
de erfgenaam ondanks het vonnis geen keuze doet. Bovendien 
lijkt een dagvaardingsprocedure wel een heel zwaar middel ter 
bereiking van het doel. In het ontwerp werd daarom een veel 
eenvoudiger weg gekozen. Het stelde een wettelijke, in den 
regel bij het overlijden van de erflater ingaande, termijn van 
drie maanden voor het doen van een keuze tussen zuivere 
aanvaarding, aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving en verwerping, en bepaalde dat wanneer binnen die ter-
mijn geen keuze is gedaan, de erfgenaam wordt geacht de 
nalatenschap zuiver te aanvaarden (oorspronkelijk ontwerp 

artikel 4.5.2.3 lid 2, gewijzigd ontwerp artikelen 4.5.2.2 lid 1 
en 4.5.2.3 lid 2 ) . 

De Commissie voor Justitie heeft in het mondeling overleg 
ernstige bezwaren geuit tegen dit systeem. Men achtte het 
onbillijk dat een erfgenaam die alleen maar drie maanden heeft 
„stilgezeten", plotseling, zonder enige waarschuwing, in zijn 
privé-vennogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de 
nalatenschap. De aldus verkregen mogelijkheid van verhaal op 
het overig vermogen van de erfgenaam zou voor de schuld-
eisers een niet gerechtvaardigd extra voordeel betekenen, 
waarop zij vóór het overlijden van de erflater, toen zij hem 
krediet gaven, niet konden rekenen. 

De ambtsvoorganger van de ondergetekende heeft in het 
mondeling overleg hiertegenover gewezen op de bezwaren die 
het ontbreken van een wettelijke termijn heeft. De erfgenaam 
die tot betaling van een schuld van de nalatenschap wordt 
aangesproken, zou altijd nog onder voorrecht van boedelbe-
schrijving kunnen aanvaarden of zelfs verwerpen. Dit kan dan 
eventueel na zeer geruime tijd geschieden, zodat in die gehele 
tussentijd onzekerheid bestaat over de erfopvolging, ten detri-
mente van schuldeisers, legatarissen èn eventuele subsidiaire 
erfgenamen. Een groot tijdsverloop heeft bovendien ten ge-
volge dat het achteraf zeer bezwaarlijk kan worden de boedel, 
die in geval van beneficiaire aanvaarding van het overig 
vermogen van de erfgenamen wordt afgescheiden, te recon-
strueren in de voorgeschreven beschrijving naar de stand 
daarvan op het ogenblik van overlijden van de erflater. Ook 
wordt door langdurige onzekerheid de kans vergroot dat een 
erfgenaam handelingen verricht, die kunnen worden uitgelegd 
als gedragingen van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam. 
De rechtspraak op artikel 1094 B.W. vormt een illustratie van 
de hieruit voortvloeiende rechtsonzekerheid. Ten slotte biedt 
artikel 4.5.2.4a nog een correctiemogelijkheid: op grond van 
bijzondere omstandigheden kan de erfgenaam die ingevolge 
artikel 4.5.2.3 lid 2 geacht wordt zuiver te hebben aanvaard, 
de boedelrechter verzoeken hem te machtigen om alsnog een 
verklaring van beneficiaire aanvaarding of van verwerping af 
te leggen. De ambtsvoorganger van de ondergetekende zegde 
evenwel toe dat de door de Commissie te berde gebrachte 
bezwaren nader zouden worden overwogen. 

De ondergetekende is tot de conclusie gekomen, dat de door 
de Commissie uitgesproken bedenkingen, met name het gevaar 
dat de uit onwetendheid stilzittende erfgenaam van het stelsel 
van het ontwerp de dupe zou kunnen worden, zwaarder moeten 
wegen dan de voordelen van rechtszekerheid, die het ontwerp 
met de regeling van de van rechtswege werkende aanvaarding 
nastreefde. 

Anderzijds leek het zeker niet gewenst om weer geheel de 
onbevredigende regeling van het geldende wetboek over te 
nemen. Gekozen is nu het volgende systeem. De erfgenaam is, 
naar het herziene artikel 4.5.2.2, in principe vrij zijn keuze 
tussen aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping zo 
lang aan te houden als hij nodig acht. Wenst daarentegen een 
belanghebbende — een schuldeiser van de erflater, een lega-
taris, een subsidiaire erfgenaam — zekerheid omtrent een nog 
niet aanvaarde of verworpen nalatenschap, dan vindt hij een 
eenvoudig rechtsmiddel in de mogelijkheid zich tot de boedel-
rechter te wenden, met het verzoek de erfgenaam een termijn 
te stellen waarbinnen deze zijn keuze moet doen. De boedel-
rechter is niet verplicht al dadelijk een termijn vast te stellen; 
hij kan uitspraak doen naar bevind van zaken. Nadere waar-
borgen voor de erfgenaam en voor de derden geeft het onder-
havige artikel 4.5.2.3 lid 2 nog met de bepaling dat de door 
de boedelrechter vastgestelde termijn pas ingaat op de dag 
nadat de belanghebbende de beschikking, houdende de termijn-
stelling, aan de erfgenaam heeft doen betekenen en de beschik-
king onder vermelding van de gedane betekening heeft doen 
inschrijven in het boedelregister, opdat ook andere belangheb-
benden van de ingegane termijn kunnen kennis nemen. De erf-
genaam van zijn kant kan nog een verlenging van de lopende 
termijn vragen, welke verlenging eveneens in het boedelregister 
wordt ingeschreven. Het nieuwe lid 3 ten slotte bepaalt dat de 
erfgenaam, als hij de hem op de geschetste wijze gestelde 
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termijn heeft laten verlopen, geacht wordt de nalatenschap 
zuiver te aanvaarden. Te dezen aanzien blijft de correctic-
mogelijkheid beslaan van artikel 4.5.2.4a: na verloop van de 
gestelde termijn en de hieruit voortvloeiende wettelijke zuivere 
aanvaarding, kan de erfgenaam door de bocdelrcchtcr op 
grond van bijzondere omstandigheden gemachtigd worden als-
nog beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. 

De ondergetekende is van mening dat met dit nieuwe stelsel 
enerzijds tegemoet is gekomen aan de wensen van de Com-
missie ten gunste van de op niets verdachte erfgenamen en 
anderzijds de mogelijkheid tot verkrijging van rechtszekerheid 
voor diligente crediteuren en andere belanghebbenden vol-
doende is gewaarborgd. 

Het vierde lid is, behoudens een door de hierboven be-
schreven veranderingen geboden redactiewijziging, gelijk aan 
het derde lid van het artikel, zoals dit in het gewijzigd ontwerp 
luidde. 

Artikel 4.5.2.4. De tweede zin van lid 1 is aangepast bij 
het stelsel van het herziene artikel 4.5.2.3 lid 2. 

Artikel 4.5.2.4a. De redactie van lid 1 is aangepast bij het 
herziene artikel 4.5.2.3. 

Artikel 4.5.2.5b. In het nieuwe eerste lid is het uitgangs-
punt gehandhaafd, dat het aanwijzen van een boedelnotaris 
wordt overgelaten aan de erfgenamen. Verduidelijkt is dat de 
notaris die het verzoek van de meeste gerede der erfgenamen 
inwilligt om als boedelnotaris op te treden, dadelijk in functie 
treedt. 

In het nieuwe tweede lid is gevolg gegeven aan de suggestie 
van de Commissie voor Justitie, dat in geval van onenigheid 
over de gedane keuze een ontevreden meerderheid der erfge-
namen zich tot de boedelrechter moet wenden om aanwijzing 
van een vervanger te verzoeken, in plaats van zelf een ver-
vanger aan te wijzen. De boedelrechter zal uiteraard de eerst-
aangewezen boedelnotaris horen, alvorens op het verzoek tot 
vervanging te beslissen. 

Artikel 4.5.3.1. Afdeling 4.5.3 houdt weliswaar voor de 
beide in dit artikel genoemde gevallen dezelfde voorschriften in, 
waaronder een aantal, min of meer chronologisch gerang-
schikte formaliteiten, maar hierop maakt artikel 4.5.3.13 twee-
erlei restrictie. Voor het onder a genoemde geval van vereffening 
door de erfgenamen uit hoofde van beneficiaire aanvaarding 
worden volgens lid 1 van dat artikel de formaliteiten belangrijk 
verlicht, tenzij de boedelrechter termen vindt anders te bepalen; 
voor de onder b genoemde vereffening door een gerechtelijk 
benoemde vereffenaar kent lid 2 de mogelijkheid van een ver-
lichting der voorgeschreven formaliteiten. Met de Commissie 
meent de ondergetekende dat het de overzichtelijkheid ten goede 
komt, op deze restricties al dadelijk in het onderhavige artikel 
de aandacht te vestigen. 

Artikel 4.5.3.4. Twee redactiewijzigingen zijn in de bc-
paling aangebracht. In de eerste plaats is de formulering iets 
verstrakt: de in de aanhef in het enkelvoud genoemde „schuld-
eiser van een nalatenschap" keert verderop in de zin terug. 
zodat na he' eerste „of" de woorden „voor schuldeisers" is ver-
vangen door „voor hem" met dienovereenkomstige wijziging 
van het werkwoord. Hiertegenover wordt nu in de laatste bijzin 
in het algemeen gesproken van „een schuldeiser" (oorspronke-
lijk: schuldeiser van de erfgenaam). Deze tegenstelling doet 
sterker uitkomen dat hier een verzamelterm is gebezigd voor 
schuldeisers van de nalatenschap die als zodanig schuldeiser 
van de erfgenamen zijn (artikel 4.5.1.1 lid 2 en artikel 4.4.2.1), 
èn voor zijn privé-schuldeisers. De aanduiding „schuldeiser" 
zonder nadere bepaling omvat beide categorieën, de schuld-
eisers van de nalatenschap èn de andere schuldeisers van een 
erfgenaam, waarvan artikel 4.5.3.4 onder c spreekt. Zie ook 
de artikelen 4.5.1.4 en 4.5.3.14. 

Artikel 4.5.3.8. Duidelijkheidshalve is nog gepreciseerd dat 
ook de erfgenamen, die hier immers het grootste belang bij 
hebben, inzage moeten kunnen nemen van de door de vereffe-
naar opgemaakte en neergelegde boedelbeschrijving. Vergelijk 
ook artikel 4.5.3.9 lid 5. 

Artikel 4.5.3.10. Vergelijk de wijziging van artikel 4.4.2.3a. 

Artikel 4.5.3.10b. De bevoegdheid tot verrekening is in de 
Faillisscmenswet ruimer dan in het burgerlijk recht in het 
algemeen. Met name enkele vereisten die artikel 6.1.10.4 lid 2 
stelt, behoren in casu te worden ter zijde gesteld. Zie de artike-
len 53—-55 der Faillissementswet. 

Artikel 4.5.3.11a. Vergelijk deze nota ad artikel 4.3.3.12. 

Artikel 4.5.3.16. De ondergetekende neemt gaarne deze 
door de Commissie voor Justitie voorgestelde verduidelijking 
over. Inderdaad zal soms juist eerst na de opsporingen vastge-
steld kunnen worden of werkelijk alle erfgenamen bekend 
waren of niet, zodat twijfel terzake grond moet zijn om naspo-
ring te doen. 

Artikel 4.5.4.2. Deze redactionele wijziging van lid 2 werd 
aangekondigd in het mondeling overleg. Zij doet beter uit-
komen dat het slechts op verlangen — en ten behoeve — van 
de mede-erfgenaam is, dat de schuld uit dit legaat wordt 
toegerekend op het aandeel van de met het legaat belaste 
erfgenaam. 

Artikel 4.5.4.3. Vergelijk het in deze nota bij artikel 4.4.2.1 
opgemerkte. 

Artikel 4.5.4.3a. Vergelijk het in deze nota ad artikel 
4.3.3.6a opgemerkte. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 


